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ВСТУП 

 Туристські самодіяльні організації – частина сучасного самодіяльного 

спортивного туризму. Ця найбільш активна і динамічна туристська діяльність 

базується на громадських началах. 

 Туристські самодіяльні організації – це добровільні громадські 

об'єднання туристів, які реалізують свої права на відпочинок і свободу 

пересування, які гарантуються Всесвітньою декларацією прав людини, через 

здійснення походів та подорожей на основі загальних інтересів. Ці об'єднання 

можуть матеріалізуватися у вигляді секцій туризму колективу фізичної 

культури або спортивного клубу, а при більш високій організації – у вигляді 

клубів туристів, федерації спортивного туризму, туристсько – спортивного 

союзу  або асоціації будь – якого із видів туризму. При чому їх діяльність в 

основу спрямована на організацію та сприяння розвитку  спортивно та 

спортивно-оздоровчого туризму через походи, змагання з техніки туризму, 

підготовку громадських туристських кадрів; освіту населення у сфері туризму 

через масові заходи (зльоти, туріади, виставки та ін.) та пресу; захист прав та 

інтересів туристів згідно міжнародних та національних нормативно – правових 

актів; формування суспільної думки про діяльність туристських самодіяльних 

організацій з метою оздоровлення та підвищення культурно – пізнавального 

рівня людей, а також для рішення інших пекучих питань. 

 Мета вивчення предмету «Діяльність туристської самодіяльної 

організації» полягає в комплексному ознайомленні студентами теорії і 

практики створення: роботи туристської самодіяльної організації, що дозволить 

їм в своїй роботі правильно оцінити практичну діяльність створення цих 

організацій в залежності від конкретних умов, що склалися. 

 Даний курс пояснює основні вимоги до підготовки та створення 

туристської самодіяльної організації, розкриває методичні та організаційні 

заходи, з проведення походів, змагань, зльотів, учбової підготовки тощо в 

залежності від виду туризму і видів діяльності. 

 Важливість цього предмету полягає ще в тому, що в сучасному туризмі, 

особливо на заході, все більше набувають популярність активні форми 

відпочинку з спортивно – змагальним напрямком, в яких великою мірою 

присутні елементи спортивного туризму. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Мета, предмет та місце дисципліни «Діяльність туристської 

самодіяльної організації» 

 

1.1 Метою вивчення дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної 

організації» є оволодіння комплексом теоретичних знань, практичних 

навичок щодо створення туристської самодіяльної організації, а також її 

форм і зміста роботи  в залежності від конкретних умов, що склалися. 

 

1.2. Предмет вивчення дисципліни є загальні закономірності та принципи 

створення туристської самодіяльної організації та проведення нею 

спортивних, спортивно-масових, учбових і культурно – масових та інших 

закладів 

 

1.3. Місце дисципліни в структурно – логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 

спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 

безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

Вступ до фаху  

Історія туризму  

Організація туризму  

Технологія туристської діяльності Переддипломна практика 

Спортивний туризм Дипломне проектування 
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2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (модулю) 

«Діяльність туристської самодіяльної організації» 

2,5 кредити ECTS/90 години 

 

 Змістовний модуль (ЗМ) 1.1 Нормативно – правові основи формування 

та роботи туристської самодіяльної організації (0,5 кредиту/18 годин) 

• Туристські  самодіяльні організації як соціальне явище. 

• Нормативно – правові основи формування туристської організації 

• Порядок оформлення туристської організації 

• Види діяльності туристської організації 

 Змістовний модуль (ЗМ)1.2. Клієнти та партнери туристської 

самодіяльної організації (0,5 кредиту /18 годин) 

• Потенціальні клієнти та партнери туристської організації. 

• Виставки, ярмарки та туристські салони. 

• Екскурсійно- масовий напрям діяльності туристської організації. 

 Змістовний модуль (ЗМ)1.3. Спортивний напрям діяльності туристської 

самодіяльної організації (1,5 предмету/54 години) 

• Види спортивної діяльності туристської організації 

• Підготовка та проведення туристського походу 

• Організація та проведення змагань з туристського багатоборства та 

туристських зльотів. Чемпіонати. 

• Організаційно – масовий напрям діяльності туристської організації. 

• Навчально – методичний напрям діяльності туристської організації. 
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3. Освітньо – кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнем 
сформованості) та знання 

Сфера діяльності Функції діяльності у 
виробничій сфері 

Створювати на практиці 
туристську самодіяльну 
організацію незалежно від 
форми і організаційної 
структури 

Соціально-виробнича організаційна 

Використовувати знання 
при організації і проведення 
туристських походів, 
змагань по техніці туризму, 
туристських зльотів 

Соціально-виробнича виконавча 

Працювати з фіксованою 
інформацією, з відповідною 
літературою 

Соціально-виробнича організаційна 

Володіти методами 
збирання інформації 

Соціально-виробнича організаційна 

Контролювати дотримання 
учасниками туристських 
груп і команд правил 
змагань з спортивного 
туризму 

Соціально-виробнича контрольна 

Складати перспективні і 
річні плани роботи 
туристської самодіяльної 
організації 

Соціально-виробнича проектувальна 

 

4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1 Абрамов В.В.  

Тонкошкур  М.В. 

Історія туризму :Підручник. Харків: ХНАМГ,2010. –  

286 с. 

2 Балабин М.А. Туристская секция физкультуры.-М: Профиздат, 1988. -

144с.-(Б-чка самодеятельного туриста) 

3 Булашев А.Я. Спортивный туризм: Учебник. - Харьков: ХГАФК, 2009. 

- 332с. На русском языке 

4 Дрогов И.А.     

Фадеев Б.Г. 

Подготовка и повышение квалификации кадров 

самодеятельного туризма: Учебное пособие. -М.:ЦРИБ 

«Турист»,1987. – 80 с. 

5. Дурович А.П.  

Копанев А.С. 

Маркетинг в туризме: Учебное пособие/Под общ.ред. 

З.М. Горбылевой – Мн.: «Экономпресс»,1998. - 400с. 
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6 Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник-5-е изд.-М: Советский 

спорт,2004. - 216 с. 

7 Закон України «Про об'єднання громадян». 16 червня1992р. №2460- XII. 

«Закон України». Харків. СПДФЛ Цапко Д.Н.,2006. - 72с. 

8 Истомин П.И. 

Симаков В.И. 

Организация массового самодеятельного туризма: 

Учебное пособие – М. :ЦРИБ «Турист»,1986. - 56 с. 

9 Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм.-М.: 

Физкультура и спорт, 1990. - 175с. 

10 Луговьер Д.А. Организация и проведение чемпионатов по туризму: 

Учебное пособие- М. :ЦРИБ «Турист»,1984. - 80с. 

11 Организация консультационной работы в самодеятельном туризме: 

Методические рекомендации/ И.С.Сидоров, Ю.А. Штюрмер- М. :ЦРИБ 

«Турист»,1990. - 54 с. 

12 Организация работы федерации туризма: Методические рекомендации/ 

И.А.Дрогов, Э.Н.Кодыш - М. :ЦРИБ «Турист»,1990. - 54с. 

13 Пасечный П.С. 

Фадеев Б.Г. 

Основы организации и управление самодеятельным 

туризмом: Учебное пособие М. :ЦРИБ «Турист»,1980. -

93с. 

14 Попчиковский 

В.Ю. 

Организация и проведение туристских походов – М.: 

Профиздат, 1987. - 224с. (Б-чка самодеятельного туриста) 

15 Порядок организации туристского клуба и планирование его работы: 

Методические рекомендации/ М.А. Балабин – изд. 2-е , перераб. и допол. 

М.: ЦРИБ «Турист»,1987. -56 с. 

16 Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах и соревнованиях: 

Методические рекомендации / В.Ю.Герман - М. :ЦРИБ «Турист»,1983. - 53 с. 

17 Сборник официальных материалов по работе туристских клубов. Выпуск 

1 / Составитель Шапкин Г.В. – М.: РИО МГЦТК, 1989. - 168с. 

18 Федотов Ю.Н. 

Востоков И.Е. 

Спортивно – оздоровительный туризм: Учебник/Под 

общ.ред. Ю.Н.Федотова – М.: Советский спорт, 2002. -

364с. 
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5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Діяльність туристської самодіяльної організації 

 

 Мета: оволодіння комплексом теоретичних знань, практичних навичок 

щодо створення туристської самодіяльної організації, а також її форм з місця 

роботи в залежності від конкретних умов що склалися. 

 Предмет: загальні закономірності та принципи створення туристської 

самодіяльної організації та проведення нею спортивних, спортивно-масових, 

учбових, культурно-масових та інших заходів. 

 Модуль 1. Діяльність самодіяльної організації. Змістовий модуль (ЗМ) 

1.1 Нормативно-правові основи формування та роботи туристської 

самодіяльної організації. (ЗМ)1.2 Клієнти та партнери туристської 

самодіяльної організації (ЗМ) 1.3 Спортивний напрям діяльності туристської 

самодіяльної організації. 

 

 

Syllabus annotation Functioning  of Independent Tourist Organization. 

 

Objective: mastering of theoretical know ledge and practical skills dealing with the 

creation of Independent Tourist Organization, as well as its from and operation under 

certain conditions. 

Subject: general principles of  Independent Tourist Organization creation and its 

sports, educational and cultural events. 

Module 1. Functioning of Independent Tourist Organization. 

Content Module 1.1. Legal basis of Independent tourist organization operation. 

Content Module 1.2. Clients and partners of Independent Tourist Organization. 

Content Module 1.3. Independent Tourist Organization functioning in the sphere of 

sports. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

Деятельность туристкой самодеятельной организации 

 Цель: овладение комплексом теоретических знаний, практических 

навыков по созданию туристской самодеятельной организации, а также ее 

форм и содержания работы в зависимости от сложившихся конкретных 

условий. 

 Предмет: общие закономерности и принципы создания туристской 

самодеятельной организации и проведение ею спортивных, спортивно-

массовых, учебных, культурно-массовых, а также и других мероприятий. 

 Модуль 1. Деятельность туристской самодеятельной организации. 

Содержательный модуль (СМ) 1.1 Нормативно-правовые основы 

формирования и работы туристской самодеятельной организации. (СМ)1.2 

Клиенты и партнеры туристкой самодеятельной организации.(СМ)1.3 

Спортивные направления деятельности туристской самодеятельной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХНАМГ, науково- методичний відділ, 1997-2010рр. 



 

 11 

РОЗДІЛ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИПЛІНИ 

 

 Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до 

вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра, розробленої Науково- 

методичною комісією з менеджменту МОН України. 

 

 1. Структура навчальної дисципліни «Діяльність туристської 

самодіяльної організації» 

Таблиця 1 

Структура навчальної дисципліни 

Характеристика 

дисципліни: підготовка 

спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 

освітньо – 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних до ECTS-2,5: у 

тому числі модулів-1 

Шифр та назва напрямку: 

6.020100 «Туризм» 

Варіативна за вибором ВНЗ. 

Рік підготовки: 4  

Семестр:8 

Кількість годин: 

Усього – 90 годин; 

За змістовними модулями: 

ЗМ1-18 годин 

ЗМ2-18 годин 

ЗМ3-54 годин 

Шифр назва спеціальності. 

 

Лекцій: кількість годин-15 

Практичні (семінарські): 

Кількість годин – 15 

Самостійна робота: 

Кількість годин -60 

Кількість тижнів викладання 

дисципліни:15 

Кількість годин за тиждень - 

2 

Освітньо – кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Вид контролю: залік 

 

Розподіл обсягу навчальної роботи студента видами навчальної роботи 

приведені в таблиці 2 
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Таблиця 2 

Розподіл обсягу навчальної роботи студента видами навчальної роботи 

(за робочими навчальними планами денної форми навчання) 

 

Години 

У тому числі У тому числі 

Спеціальність, 

спеціалізація, 

(шифр, 

абревіатура) 

У
сь

ог
о 

К
ре

ди
т/

го
ди

н
 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

рн
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

кт
и

чн
і,

 с
ем

ін
ар

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

«Т
ур

и
ст

»,
19

8б
ар

ат
С

ам
ос

ті
й

н
а 

ро
бо

та
 

К
он

тр
. р

об
от

а 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
кз

ам
ен

 (
се

м
ес

тр
) 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
) 

6.020200 Тур 2,5/90 8 30 15 15  60     8 

 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Загальна кількість кредитів до ECTS-2,5,  дисципліна складається з трьох 

змістових модулів. 

Кількість годин вивчення дисципліни за змістовими модулями: 

 Змістовий модуль 1.1. Нормативно-правові основи формування та роботи 

туристської самодіяльної організації (0,5 кредиту/18 годин).  

 Змістовий модуль 1.2. Клієнти та партнери туристської самодіяльної 

організації (0,5 кредиту/18 годин).  

 Змістовий модуль 1.3. Спортивний напрям діяльності туристської 

самодіяльної організації.(1,5 кредиту/54 годин). 

 

2. Кваліфікаційні вимоги до студентів 

 Діяльність туристської самодіяльної організації є нормативною 

дисципліною. 

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

• Організаційну структуру функціонування самодіяльного туризму; 

• Основні напрями розвитку спортивно-оздоровчого туризму 
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• Принципи розробки, підготовки та проведення спортивного походу із 

урахуванням виду туризму, пори року і географічного району 

• Принципи підготовки та проведення змагань з техніки туризму та 

зльотів 

Студент повинен вміти: 

• Складати перспективні, річні та квартальні плани роботи туристської 

самодіяльної організації 

• Розробляти стратегію і тактику спортивних туристських маршрутів з 

усіх видів туризму незалежно від категорії складності, географічного 

району, кліматичної зони 

• Розробляти положення про змагання з туристської техніки і зльотів 

• Працювати з правилами змагань зі спортивного туризму 

• Складати план підготовки та проведення змагань та зльотів 

 Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до 

вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо – 

професійної підготовки бакалавра. 

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни 

 При вивченні дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної 

організації» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її 

структурою, змістом та обсягом кожного змістового модуля, формами та 

методами навчання, з усіма видами та методами контролю знань та методичне 

оцінювання цих знань з самого початку вивчення дисципліни. 

 Тематичний план навчальної дисципліни «Діяльність туристської 

самодіяльної організації» складається з одного модуля, який логічно пов'язує 

три змістових модуля за змістом та взаємозв'язаними. Навчальний процес 

здійснюється у таких формах: лекційні, практичні (семінарські) заняття, 

самостійна робота студента, контрольні заходи. 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена у табл. 3 

 



 

 14 

Таблиця 3. 
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

Кількість годин Тема 
Лекції Практичні 

(Семінарські) 
заняття 

Індивідуальна 
робота (РГР) 

Самостійна 
робота 

Модуль 1 «Діяльність туристської самодіяльної організації (2,5 кредиту/90 годин) 
Змістовий модуль 1. Нормативно правові основи формування та роботи туристської 

самодіяльної організації (0,5кредиту/18 годин) 
Тема 1. Туристські самодіяльні 
організації як соціальне явище 

1 1  3 

Тема 2. Нормативно правові 
основи формування туристської 
організації 

1 1  2 

Тема 3. Порядок оформлення 
туристської організації 

1 2  2 

Тема 4. Види діяльності 
туристської організації 

2   2 

Разом годин за ЗМ І 5 4  9 
Змістовий модуль2. Клієнти та партнери туристської самодіяльної організації 

(0,5 кредиту/18 годин) 
Тема 5. Потенціальні партнери 
та клієнти туристської 
організації 

1   4 

Тема 6. Виставки, ярмарки та 
туристські салони 

1 1  4 

Тема 7. Екскурсійно- масовий 
напрям діяльності туристської 
організації 

1 2  4 

Разом годин за ЗМ 2 3 3  12 
Змістовий модуль 3. Спортивний напрям діяльності туристської самодіяльної організації  

(1,5 кредиту/54 години) 
Тема 8. Види спортивної 
діяльності туристської 
організації 

1   6 

Тема 9. Підготовка та 
проведення туристського 
походу 

2 2  12 

Тема 10. Організація та 
проведення змагань з 
туристського багатоборства та 
туристських зльотів. 
Чемпіонати 

2 2  11 

Тема11. Організаційно-масовий 
напрям діяльності туристської 
організації 

1 2  5 

Тема 12. Навчально-
методичний напрям діяльності 
туристської організації 

1 2  5 

Разом годин за ЗМЗ 7 8  39 
Всього годин 15 15  60 
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4. Зміст навчальної дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної 

організації» за змістовними модулями та темами 

 Змістовий модуль (ЗМ)1.1 Туристські самодіяльні організації як 

соціальне явище 

 Тема 1. Туристські самодільні організації як соціальне явище. 

 Вступ. Коротка історія розвитку туристських самодіяльних організацій. 

Створення міжнародних громадських туристських організацій. Секція туризму 

колективу фізичної культури або спортивного клубу. Туристський клуб. 

Федерація спортивного туризму. Туристсько-спортивний союз. 

 Тема 2. Нормативно-правові основи формування туристської організації 

 Законодавчі акти України, які регламентують діяльність громадських 

організацій, спорту і туризму. Відомчі нормативні акти щодо діяльності 

туристських самодіяльних організацій і формувань. 

 Тема 3. Порядок оформлення туристської організації 

 Організація та проведення зборів, конференцій, з'їздів. Затвердження 

статуту та установчого договору. Реєстрація в державних органах влади. 

Реєстрація в органах державного нагляду. 

 Тема 4. Види діяльності туристської організації 

 Координація та об'єднання діяльності туристів та туристських 

організацій, зв'язок та співробітництво із зацікавленими організаціями, 

підготовка нормативних прав туристів, забезпечення безпеки, оформлення 

матеріалів на присвоєння спортивних звань та розрядів, організація масових 

заходів, підготовка та підвищення кваліфікації туристів, планування та 

звітність, інформаційно-організаторська допомога. 

 

 Змістовий модуль (ЗМ)1.2 Клієнти та партнери туристської 

самодіяльної організації 

 Тема 5.Потненціальні клієнти та партнери туристської організації. 

 Органи державної влади та їх структурні підрозділи, що відповідають за 

розвиток спорту та туризму. Засоби масової інформації. Туристські фірми. 
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Станції юних туристів. Громадські об'єднання та фонди, чия діяльність 

направлена на всебічний та гармонічний розвиток особистості та ведення 

здорового способу життя. Туристи та туристські спортивні групи. 

 Тема 6. Виставки, ярмарки та туристські салони. 

 Підготовка до участі у виставках, ярмарках та турсалонах. Участь 

туристських організацій в виставочній діяльності. Робота на стенді. Підведення 

підсумків у участі в салонах. 

 Тема 7. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації. 

 Музеї. Історико-архітектурні та археологічні заповідники. Історико-

меморіальні комплекси та ансамблі. Історико-етнографічні заповідники. 

Природні заповідники. 

 

 Змістовий модуль (ЗМ)1.3 Спортивний напрям діяльності туристської 

самодіяльної організації. 

 Тема 8 Види спортивної діяльності туристської організації 

 Комісії за видами спортивного туризму (видові комісії). Комісії за 

розділами роботи (міжвидові комісії). 

 Тема 9 Підготовка та проведення туристського походу. 

 Мета і завдання походу. Вибір маршруту та його тактична побудова. 

Спеціальне групове і особисте спорядження. Харчування в поході. Безпека 

туристського походу. 

 Тема 10. Організація та проведення змагань з туристського 

багатоборства та туристських зльотів. Чемпіонати. 

 Положення про змагання. Правила суддівства. Головна суддівська 

колегія (ГСК). Штаб зльоту. План підготовки та проведення змагань та зльотів. 

Форми проведення туристських змагань. Проведення та суддівство чемпіонатів 

зі спортивного туризму. 

 Тема 11. Організаційно-масовий напрям діяльності туристської 

організації.  
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 Перспективне та поточне планування розвитку туризму. Координація та 

налагодження сумісної роботи з державними та громадянськими організаціями. 

Звітність. Діловодство. Походи вихідного дня (ПВД). Вечори. Конкурси. 

Смотри. Фестивалі. 

 Тема 12. Навчально-методичний напрям діяльності туристської 

організації. 

 Категорія громадських кадрів самодіяльного туризму. Школи, семінари, 

збори. Навчально-тренувальні табори. Пересувні навчальні табори. Навчальні 

полігони. Консультативна робота. 

5. План лекцій 

 

 Змістовий модуль (ЗМ) 1.1 Нормативно-правові основи формування та 

роботи туристської самодіяльної організації. 

Тема 1. Туристські самодіяльні організації як соціальне явище. 

• Вступ 

• Коротка історія розвитку туристських самодіяльних організацій 

• Створення міжнародних громадських туристських організацій 

• Секція туризму колективу фізичної культури або спортивного клубу. 

• Туристський клуб 

• Федерація спортивного туризму 

• Туристсько-спортивний союз 

Література: основна [8,13] додаткова [3,7,9,15,28] 

Тема 2.Нормативно –правові основи формування туристської організації: 

• Законодавчі акти України, які регламентують діяльність громадських 

організацій, спорту і туризму 

• Відомчі нормативні акти щодо діяльності туристських самодіяльних 

організацій і формувань 

Література : основна [7] додаткова [13,14,25] 

Тема 3. Порядок оформлення туристської організації: 

• Організація та проведення зборів, конференцій, з'їздів 
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• Затвердження статусу та установчого договору 

• Реєстрація в державних органах влади 

• Реєстрація в органах державного нагляду. 

Література: основна [7.12.15], додаткова [20] 

Тема 4. Види діяльності туристської організації 

• Координація та об'єднання діяльності туристів та туристських 

організацій. 

• зв'язок та співробітництво із зацікавленими організаціями 

• підготовка нормативних документів 

• захист соціальних та економічних прав туристів 

• забезпечення безпеки 

• оформлення матеріалів та присвоєння спортивних звань та розрядів 

• організація масових заходів 

• підготовка та підвищення кваліфікації туристів 

• планування за звітність 

• інформаційно-організаторська допомога. 

Література: Основна [12.13.15], додаткова[4.10.11]. 

 

 Змістовий модуль (ЗМ) 1.2 Клієнти та партнери туристської 

самодіяльної організації 

Тема 5. Потенціальні клієнти та партнери туристської організації. 

• Засоби масової інформації 

• Туристські фірми 

• Станції юних туристів 

• Громадські об'єднання та фонди, чия діяльність направлена на всебічний та 

гармонічний розвиток особистості та ведення здорового способу життя. 

• Туристи та туристські спортивні групи 

Література: основна[8,13], додаткова [6,7,9,10] 

Тема 6: Виставки, ярмарки та туристські салони 
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• Підготовка до участі у виставках, ярмарках та турсалонах 

• Участь туристських організацій в виставної діяльності 

• Робота на стенді 

• Підведення підсумків участі у турсалонах 

Література: основна [5],додаткова [15.212] 

Тема 7. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації 

• Музеї 

• Історико-архітектурні та археологічні заповідники 

• Історико-меморіальні комплекси та ансамблі 

• Історико-етнографічні заповідники 

• Природні заповідники 

Література: основна [6] додаткова [5.12.24]  

 

 Змістовий модуль (ЗМ) 1.3 Спортивний напрям діяльності туристської 

самодіяльної організації. 

Тема 8: Види спортивної діяльності туристської організації 

• Комісії за видами спортивного туризму (видові комісії) 

• Комісії за розділами роботи ( міжвидові комісії) 

Література: основна [8.12.13.15] додаткова [20] 

Тема 9. Підготовка та проведення туристського походу 

• Мета і завдання походу 

• Вибір маршруту та його тактична побудова 

• Спеціальне групове і особисте спорядження 

• Харчування в поході 

• Безпека туристського походу 

Література: основна [3,14,18] додаткова [8,19,23,26,27] 

Тема 10. Організація та проведення змагань з туристсько багатоборства та 

туристських зльотів. Чемпіонати 

• Положення про змагання 
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• Правила суддівства 

• Головна суддівська колегія (ГСК) 

• Штаб зльоту 

• План підготовки та проведення змагань та зльотів 

• Форми проведення туристських змагань 

• Проведення та суддівство чемпіонатів зі спортивного туризму 

Література: основна [9.10.16] додаткова [16.17] 

Тема 11. Організаційно-масовий напрям діяльності туристської організації 

• Перспективне та поточне планування розвитку туризму 

• Координація та налагодження сумісної роботи з державними та 

громадськими організаціями 

• Звітність 

• Діловодство 

• Походи вихідного дня (ПВД) 

• Конкурси, смотри, фестивалі 

Література: основна [2,13,15,16] додаткова [12,20] 

Тема 12. Навчально-методичний напрям діяльності туристської організації. 

• Категорія громадських кадрів самодіяльного туризму 

• Школи, семінари, збори 

• Навчально тренувальні табори 

• Пересувні навчальні табори 

• Навчальні полігони 

• Консультативна робота 

Література: основна [4.11.15] додаткова [20.22] 
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6. Плани семінарських ( практичних, лабораторних) занять 

 Семінарське (практичне) заняття - форма навчального заняття, 

спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на 

лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також 

під час виконання. Практичне заняття – форма навчального заняття, 

спрямованого на формування  вмінь та навичок виконання певних видів роботи, 

а саме проведення аналізу та проведення обґрунтованих висновків щодо 

напрямів діяльності туристської самодіяльної організації. У процесі проведення 

семінарського заняття організується дискусія навколо попередньо визначних 

тем, до яких студенти готують тези виступів, а також проблемні питання, 

відповідь на які має бути знайдена у ході обговорення. У процесі проведення 

практичного заняття студенти самостійно або у малих групах ( при 

попередньому поясненні викладача) вирішують запропоновані завдання різного 

рівня складності, аналізують ситуаційні вправи (кейси). Наприкінці заняття з 

метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладачем проводиться 

перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з 

виставленням відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи. 

Розгорнутий план проведення практичних (семінарських) занять з основними 

питаннями для обговорення на семінарах та форми завдань наведено у 

методичних вказівних – до проведення практичних (семінарських) занять та 

організації самостійної роботи. Далі наводиться скорочений план семінарських 

( практичних) та лабораторних занять (Таблиця 4) 
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Таблиця 4 
Опис змісту практичних занять 

Назва теми 
Перелік практичної роботи  

(опрацьованих питань) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н
 

Література 

Модуль 1 «Діяльність туристської самодіяльної організації (2,5 кредиту/90 годин) 
Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи формування та роботи туристської 

самодіяльної організації (0,5 кредиту/18 годин) 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Туристські 
самодіяльні 
організації як 
соціальне явище 

Мета: ознайомлення студентів з основними 
формами туристських самодіяльних організацій.  
Скласти таблицю основних форм туристських 
самодіяльних організацій, надати 
характеристику кожній формі тур-організації 

1 Основна, 
[8.13] 
додаткова 
[37,9,15,28] 

Тема 2. 
Нормативно-
правові основи 
формування 
туристської 
організації 

Мета: ознайомлення студентів з документами, 
що регламентують основні засади 
функціонування туристської самодіяльної 
організації.  
Ознайомитися з документами, що 
регламентують основні  засади 
функціонування туристської самодіяльної 
організації. Скласти хронологічну таблицю 
прийняття законодавчих та відомчих 
нормативних актів 

1 Основна[7] 
додаткова[13,
14,25] 

Тема 3.  
Порядок 
оформлення 
туристської 
організації 

Мета: ознайомлення студентів з порядком 
оформлення туристської самодіяльної 
організації.  
Скласти таблицю послідовності оформлення 
туристської організації 

2 Основна[7,12,
15] 
додаткова[20] 

Змістовий модуль 2. Клієнти та партнери туристської самодіяльної організації 
(0,5 кредиту/18 годин) 

Тема 4. 
Виставки, ярмарки 
та туристські 
салони 

Мета: ознайомлення студентів з механізмом 
придбання потенційних клієнтів та партнерів. 
Скласти план дій з підготовки та участі 
туристських організацій в виставках, 
ярмарках та туристських салонах 

 
 
 

1 

Основна 
[5] 
додаткова 
[15, 21] 
 

Тема 5. 
Екскурсійно-
масовий напрям 
діяльності 
туристської 
організації 

Мета: ознайомлення студентів з 
потенціальними екскурсійними об’єктами при 
проведені походу, експедиції, змагань, зльотів.  
Скласти таблицю екскурсійних об’єктів в 
Криму, Карпатському регіон та 
Слобожанщини. 

2 Основна 
[6] 
додаткова 
[5, 12, 24] 
 

Змістовий модуль 3. Спортивний напрям діяльності туристської самодіяльної організації 
(1,5 кредиту/54 години) 

Тема 6.  
Підготовка та 
проведення 
туристського 
походу 

Мета: отримати навички підготовки та 
проведення туристського походу. 
Скласти туристський маршрут в залежності 
від виду туризму, складності походу, регіону, 
часу подорожі та заповнити маршрутну 
документацію. 

2 Основна 
[3, 14, 18] 
додаткова 
[8, 19, 23, 26, 
27] 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 

Тема 7. Організація 
та проведення 
змагань з 
туристського 
багатоборства та 
туристських зльотів. 
Чемпіонати. 

Мета: ознайомлення студентів з технологією 
підготовки, проведення і підведення підсумків 
змагань з туристського багатоборства, зльотів 
і чемпіонатів зі спортивного туризму. 
Скласти положення про змагання з техніки 
спортивного туризму та план підготовки та 
проведення змагань. 

2 Основна 
[9, 10, 16 
додаткова 
[16, 17 
 

Тема 8. 
Організаційно 
масовий напрям 
діяльності 
туристської 
організації. 

Мета: ознайомлення студентів з технологією 
складання перспективного та поточного 
планування. 
Скласти план спортивно-масових заходів 
туристської самодіяльності організацій. 

2 Основна  
[2, 13, 15, 16 
додаткова 
[1, 2, 20 
 

Тема 9. Навчально-
методичний напрям 
діяльності 
туристської 
організації. 

Мета: ознайомлення студентів з системою 
підготовки громадських туристських кадрів. 
Скласти план підготовки керівників походу та 
інструкторів з різних видів туризму. 
 

2 Основна 
[4, 11, 15 
додаткова 
[20, 22 
 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання  

не передбачено 

 

8. Самостійна робота студента 

 Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного 

засвоєння матеріалу дисципліни. Основне в цій роботі полягає в самостійній 

праці студентів з вітчизняною та закордонною літературою, ресурсів Інтернет, 

нормативними актами щодо сфері використання матеріально технічної бази. 

 Самостійна робота являється інструментом опанування навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Основними видами самостійної роботи, запропонованої студентами є: 

• Обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час 

лекцій. 

• Опрацювання інформації з літератури, рекомендованої до вивчення. 

• Систематизування та вивчення отриманої інформації. 

• Підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи, у 

групах, опитування, тестування.  



 

 24 

• Контрольна перевірка кожним студентом-слухачем якості особистих 

знань за запитаннями для самостійного поглиблення вивчення та 

самоконтролю. 

• Підготовка матеріалу до практичного заняття у вигляді тез, доповідей, 

рефератів. 

Перелік питань для самостійного опрацювання по темам і змістових модулях з 

посиланням на літературні джерела представлений в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Перелік питань самостійного опрацювання. 

Назва теми Питання для самостійного 
опрацювання 

Література 

1 2 3 
Модуль 1. Діяльність туристської самодіяльної організації (2,5 кредиту/90 годин) 

Змістовий модуль 1. Нормативно-правові основи формування та роботи туристської 
самодіяльної організації (0,5 кредиту/18 годин) 

Тема 1. Туристські 
самодіяльні організації як 
соціальне явище. 

Коротка історія розвитку туристських 
самодіяльних організацій. 

Основна 
[8, 13] 
додаткова 
[3, 7, 9, 15, 28] 

Тема 2. Нормативно-правові 
основи формування 
туристської організації. 

Закон України „Про фізичну культуру і 
спорт” 
Закон України „Про об’єднання 
громадян” 
Закон України „Про внесення змін до 
закону України „Про туризм” 

Основна 
[7] 
додаткова 
[13, 14, 25] 
 

Тема 3. Порядок 
оформлення туристської 
організації. 

Реєстрація в державних органах влади. 
Реєстрація в органах державного 
нагляду. 

Основна 
[7, 12, 15] 
додаткова 
[20] 

Тема 4. Види діяльності 
туристської організації. 

Забезпечення безпеки. 
Організація масових заходів. 

Основна 
[12, 13, 15] 
додаткова 
[9, 10, 11] 

Змістовий модуль 2. Клієнти та партнери туристської самодіяльної організації  
(0,5 кредиту/18 годин) 

Тема 5.Потенціальні клієнти 
та партнери туристської 
організації. 

Туристські фірми. 
Станція юних туристів. 

Основна 
[8, 13] 
додаткова 
[6, 7, 9, 10] 

Тема 6. Виставки, ярмарки 
та туристські салони. 

Підготовки до участі у виставках. 
Робота на стенді. 
Підведення підсумків участі у 
туристських салонах. 

Основна 
[5] 
додаткова 
[15, 21] 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 

Тема 7. Екскурсійно-
масовий напрям діяльності 
туристської організації. 

Історико-архітектурні та археологічні 
заповідники. 
Історико-меморіальні комплекси та 
ансамблі 
Історико-етнографічні заповідники 
Природні заповідники. 

Основна 
[6] 
додаткова 
[5, 12, 24] 
 

Змістовий модуль 3.Спортивний напрям діяльності туристської самодіяльної організації 
(1,5 кридиту/54 години). 
Тема 8. Види спортивної 
діяльності туристської 
організації. 

Комісії за видами спортивного 
туризму(видові комісії) 
Комісії за розділами роботи(міжвидові 
комісії) 

Основна 
[8, 12, 13, 15] 
додаткова 
[20] 

Тема 9. Підготовка та 
проведення туристського 
походу. 

Вибір маршруту та його тактична 
побудова. Спеціальне групове і 
особисте спорядження. Харчування в 
поході. Безпека туристського походу.  

Основна 
[3, 14, 18] 
додаткова 
[8, 19, 23, 26, 27] 

Тема 10. Організація та 
проведення змагань з 
туристського багатоборства 
та туристських зльотів. 
Чемпіонати. 

Положення про змагання. Головна 
суддівська колегія та штаб зльоту 
туристів. План підготовки і проведення 
туристського зльоту. 
Форми проведення туристських 
змагань. 

Основна 
[2, 13, 15, 16] 
додаткова 
[16, 17] 

Тема 11. Організаційно-
масовий напрям діяльності 
туристської організації 

Перспективне та поточне планування 
розвитку туризму. Походи вихідного 
дня (ПВД). Вечори. Конкурси. Смотри. 
Фестивалі. 

Основна 
[2, 13, 15, 16] 
додаткова 
[1, 2, 20] 

Тема 12. Навчально-
методичний напрям 
діяльності туристської 
організації. 

Категорії громадських кадрів 
самодіяльного туризму. 
Школи, семінари, збори. 
Навчально-тренувальні табори. 

Основна 
[4, 11, 15] 
додаткова 
[20, 23] 

 

 

 

 

9. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у форми індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та 

захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо. 



 

 26 

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни 

проводиться у вигляді: 

• індивідуальних консультацій (запитання-відповідь стосовно 

проблемних питань теоретичного матеріалу дисципліни); 

• групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики 

впровадження та використання нових методів та методик у виробничу 

практику). 

 Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни 

проводиться у вигляді: 

• індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань стосовно 

яких виникли запитання); 

• групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, матеріалів кейсу, 

які потребують колективного обговорення). 

 Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння 

програмного матеріалу проводиться у вигляді: 

• індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань; 

• підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі; 

• підготовка рефератів для виступу на науковій конференції. 

 

10. Методики активізації процесу вивчення 

 

При викладанні дисципліни „Діяльність туристської самодіяльної 

організації” для активізації навчального процесу передбачено застосування 

сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції та мини-лекції та 

на практичних заняттях - робота в малих групах; семінари-дискусії; 

ситуаційний метод (кейс метод) та презентації робот. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємкістю, сумісністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. 
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На початку проведення міні-лекцій за вказаними вище темами лектор 

акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний 

матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться 

питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. 

Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність 

та увагу при сприйняті матеріалу, а також спрямовує його на використання 

системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.  

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, 

увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в 

підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з 

роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. При викладенні лекційного 

матеріалу студентом пропонуються питання для самостійного розмірковування. 

При цьому лектор задає запитання, що спонукають студента шукати 

розв’язання проблемної ситуації. Така система примушує студентів 

сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко 

сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладенні 

лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а 

висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію 

студент міг використовувати при розв’язанні проблеми. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такого формою 

активізації навчального процесу, як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) або 

стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам 
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пропонується об’єднуватися у групи по 5-6 чоловік та презентувати наприкінці 

заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної 

дисципліни наведено у таблиці 6. 

Таблиця 6 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної 

дисципліни. 

Тема 
Практичне застосування навчальних 

технологій 

Тема 9. Підготовка та проведення 

туристського походу. 

Робота в малих групах-знайомство 

студентів з топографічними картами і 

основними умовними позначеннями. 

Тема 9. Підготовка та проведення 

туристського походу. 

Проблемна лекція „Вибір маршруту 

та його тактична побудова”. 

 

На практичних (лабораторних) заняттях використовується: 

Презентації - виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації нових 

товарів і послуг. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при 

використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти 

при роботі у певній малий групі. 

Семінар - дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 

щодо даної теми, в також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляд і переконання, вироблять вміння формувати думки і висловлювати їх, 

вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 

поглядів. 
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11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в 

наступних формах: 

1. Оцінювання роботи студентів в процесі практичних (семінарських) 

занять 

2. Оцінювання проміжного контролю. 

3. Оцінювання самостійної роботи (домашніх завдань) студенти 

4. Оцінювання підсумкового контролю(іспит, залік). 

 Таким чином, загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, 

яку студент отримує під час практичних занять, результатів проміжного 

контролю. Розподіл балів за форми робіт наведено в таблиці 7. 

 

Таблиця 7. 

Розподіл балів за видами робіт з модулю „Діяльність туристської 

самодіяльної організації” 

 

Види та засоби контролю(тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл балів, % 

  
ЗМ 1.1. Проміжний контроль 15 
ЗМ 1.2. Проміжний контроль 15 
ЗМ 1.3. Проміжний контроль 30 

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 
Залік 40 
Всього за модулям 100 

  
 Набрані бали з дисципліни „Діяльності туристської самодіяльної 

організації” за школою ECTS конвертується в підсумкову оцінку. 
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12. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

12.1. Нормативно-правова база. 

1.Закон України „Про внесення зміст до Закону України” ”Про туризм” від 

18.11.2003р. №1282-V. 

2. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992р. №2460-ХII. 

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. №3808-ХІІ. 

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.051991р. №1023-ХІІ. 

5. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996р. №85/96-ВР 

6. Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.1999р. №1281-

ХІV. 

7. Цивільний кодекс України. 

8. ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения. 

9. ГОСТ 28681.0-95 Общие положения. – Межгосударственный стандарт 1. 

(МГС). 

10. ГОСТ 28681.1-95 Проектирование туристских услуг. – МГС. 

11. ГОСТ 28681.2-95 Туристские услуги. Общие требования. – МГС. 

12. Гост 28681.3-95 Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов. – МГС. 
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12.2. Основна література. 

1 Абрамов В.В.  

Тонкошкур М.В. 

Історія туризму :Підручник. Харків: ХНАМГ,2010. - 286 

с. 

2 Балабин М.А. Туристская секция физкультуры.-М: Профиздат, 1988. -

144с.-(Б-ика самодеятельного туриста) 

3 Булашев А.Я. Спортивный туризм: Учебник. - Харьков: ХГАФК, 2009. 

- 332с. На русском языке 

4 Дрогов И.А.     

Фадеев Б.Г. 

Подготовка и повышение квалификации кадров 

самодеятельного туризма: Учебное пособие. -М.:ЦРИБ 

«Турист»,1987. 80 с. 

5. Дурович А.П.  

Копанев А.С. 

Маркетинг в туризме: Учебное пособие/Под общ.ред. 

З.М. Горбылевой – Мн.: «Экономпресс»,1998. - 400с. 

6 Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник-5-е изд.-М.: Советский спорт, 

2004. - 216 с. 

7 Закон Украины «Про об'єднання громадян». 16 червня1992р. №2460- XII. 

«Закон України». Харків. СПДФЛ Цапко Д.Н., 2006. - 72с. 

8 Истомин П.И. 

Симаков В.И. 

Организация массового самодеятельного туризма: 

Учебное пособие – М. :ЦРИБ «Турист»,1986. - 56 с. 

9 Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: Пешеходный туризм.-М.: 

физкультура и спорт, 1990. - 175с. 

10 Луговьер Д.А. Организация и проведение чемпионатов по туризму: 

Учебное пособие- М. :ЦРИБ «Турист»,1984. - 80с. 

11 Организация консультационной работы в самодеятельном туризме: 

Методические рекомендации/ И.С.Сидоров, Ю.А. Штгормер- М. :ЦРИБ 

«Турист»,1990. - 54 с. 

12 Организация работы федерации туризма: Методические рекомендации/ 

И.А.Дрогов, Э.Н.Кодыш - М. :ЦРИБ «Турист»,1990. - 54с. 

13 Пасечный П.С. 

Фадеев Б.Г. 

Основы организации и управление самодеятельным 

туризмом: Учебное пособие М. :ЦРИБ «Турист»,1980. -

93с. 
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14 Попчиковский 

В.Ю. 

Организация и проведение туристских походов – М.: 

Профиздат, 1987-224с. (Б-чка самодеятельного туриста) 

15 Порядок организации туристского клуба и планирование его работы: 

Методические рекомендации/ М.А. Балабин – изд. 2-е , перераб. и допол. 

М.: ЦРИБ «Турист»,1987. -56 с. 

16 Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах и соревнованиях: 

Методические рекомендации / В.Ю.Герман - М. :ЦРИБ «Турист»,1983. - 53 с. 

17 Сборник официальных материалов по работе туристских клубов. Выпуск 

1 / Составитель Шапкин Г.В. – М: РИО МГЦТК, 1989. - 168с. 

18 Федотов Ю.Н. 

Востоков И.Е. 

Спортивно – оздоровительный туризм: Учебник/Под 

общ.ред. Ю.Н.Федотова – М: Советский спорт,2002. -

364с. 
 

12.3. Додаткова література 

1 Абрамов В.В.  

 

Памятка участника и руководителя туристских 

походов для сдачи норм на значок «Турист 

СССР»:Методические рекомендации.-

Харьков.Облсовпроф.1985.-16с. 

2. Абрамов В.В. 

Науменко О.Н 

Методические указания инструкторам физкультуры 

по организации туристской работы на предприятиях. 

Харьков:Облсовпроф.1982.-21с. 

3. Байковский Ю.В. Классификация и особенности формирования 

горных неолимпийских видов спорта.-М.:Вертикаль, 

Анита-пресс, 2005.-256с. ил. 

4. Бобылев И.В.,  

Котов Г.Г,  

Филиппов С.П. 

Конный туризм.М.:Профиздат.1985.-264с. 

5. Вагнер Б.Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего 

зарубежья/Б.Б. Вагнер. - М.: Вече,2006.-480с. 

6. Ветераны спортивного туризма. Автор-составитель В.Г.Варламов. - 

М.:ТССР,2005.-400с. 
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7. 80 лет Харьковскому альпинизму: Сб./Федерация альпинизма и 

скалолазания Харьк.обл. Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Рябинина, В.А. 

Бахтигозин.-Харьков: Золотые страницы 2008.-256с.:ил 

8. Ганопольский В.И.,  

Безносиков Е.Я., 

Булатов В.Г. 

Туризм и спортивное ориентирование. Учеб. для ин-

тов и тех.-мов физ. культ./Сост. Ганопольский В.И. – 

М.:Физкультура и спорт. 1987.-240с.:ил 

9. Годы и тропы: к пятидесятилетию Харьковского спортивного туризма/отв. 

редактор В.В. Абрамов. Харьков: Кн.рекламное агенство «РА» ,200.-

322с.:ил. 

10. Годы и тропы: альманах Харьковского обласного туристско-спортивного 

союза. Выпуск второй/Под редакцией Абрамова В.В.- Харьков : «Новое 

слово», 2006.-436с. (Серия «Харьковский туризм») на русском языке. 

11. Годы и тропы: Альманах Харьковского обласного туристско-спортивного 

союза. Выпуск третий «Беседы о безопасности»/под редакцией Абрамова 

В.В.-Харьков: « Новое слово» ,2008.-274с. (серия «Харьковский туризм») 

на русском языке. 

12. Забелина Н.М. 

Аралова Н.С. 

Путешествие в национальный парк.-М.: 

Физкультура и спорт ,1990.-192с.,ил-(Туризм для 

всех). 

13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 

18.11.2003р. № 1282-ІV //Газета «Урядовий кур’єр» № 244, 25.12.2003р. 

14. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. №3808-

ХІІ. Київ. ВПП ДКНТ. 1994.-22с. 

15. Квартальнов В.А., 

Федорченко В.К. 

Туризм социальный: история и современность: 

Учебное пособие.-К.:Выща школа,1989.-342с.:ил. 

16. Кодыш Э.Н. 

Константинов Ю.С,  

Кузнецов Ю.А. 

Туристские слеты и соревнования.-М.:Профиздат. 

1984.-109с. 

17 Константинов Ю.С. Туристские следы и соревнования учащихся: 

Учебно-методическое  пособие. -М.:ЦДЮТ и 

КМОРФ, 2003.-228с.,илл., изд.2-е стереотипное. 
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18. Организация и проведение слетов и соревнований по пешеходному  

туризму: Методические рекомендации /Разработчик Э.Н. Кодыш. -

М.:ЦРИБ «Турист»,1982.-84с. 

19. Организация и подготовка спортивного туристского похода: 

Методические рекомендации/Разработчик В.И. Ганопольский. -М.:ЦРИБ 

«Турист»,1986.-71с. 

20. Организация работы федерации туризма: Методические рекомендации/ 

Разработчик Э.Н. Кодыш, И.А. Дрогов. -М.: ЦРИБ «Турист», 1985.-72с. 

21. Организация туризма:Учеб. пособие/А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. 

Сереева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др.-Мн.:Новое знание, 

2003.-632с. 

22. Организация туристской работы в туристских учреждениях. Сборник 

официальных материалов.- М.:ЦРИБ «Турист», 1984.-112с. 

23. Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. - М:Профиздат, 1987.-80с. 

24. Сезова Н.А. Культурно-просветительный туризм: Учебное 

пособие.-М.: Советский спорт,2003.-96с. 

25. Туристична діяльність. Нормативна база/ Роїна О.М.-К.:КНТ,2005.-448с. 

26. Штюрмер Ю.А. Описности в туризме, мнимые и действительные. - 

Изд.2-е,перераб. и доп.-М.: Физкультура и спорт, 

1983.-144с.:ил. 

27. Щур Ю.В. 

Дмитрук О.Ю. 

Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальній 

посібник. - 2-виз.,перероб. та допов. -К.: 

«Альтерпрес»,2008.- 280с.іл 

28. Энциклопедия туриста/ Редкол.: Е.И. Тамм(гл.ред.), А.Х. Абуков, 

Ю.Н.Александров и др.-М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993.-

607с.:ил. 
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