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Перелік програмних результатів навчання 

 

Під час іспиту студент повинен продемонструвати: 

знання:  

- основних понять теорії дисциплін «Туризм і методика туристичної 

роботи», «Екологічний туризм», «Туристичний похід»; 

- методики й організації різних форм, засобів і методів  туристичної 

роботи;  

- окремих методичних й організаційних форм туризму;  

- основ організації і впровадження різних форм занять, апробованих у 

навчальних закладах,за місцем проживання та відпочинку населення;  

- організаційних аспектів туристичної роботи; 

- особливостей планування туристичних злетів, змагань; 

- основних принципів організації секційної та гурткової роботи; 

- специфічних особливостей функціонування центрів дитячого туризму та 

краєзнавства учнівської молоді;  

- методики організації позакласної роботи та додаткової освіти школярів;  

- методичних аспектіи керування клубною та гуртковою діяльністю. 

 

вміння: 

- працювати з літературою загального і спеціального напряму за 

тематикою дисциплін: «Туризм і методика туристичної роботи», 

«Екологічний туризм», «Туристичний похід»; 

- творчо використовувати отриманні знання під час розв’язування 

ситуаційних завдань; 

- проводити  погулянки та єкскурсії з школярами різного віку; 

- використовувати методичний  досвід з організації  туристичних заходів; 

- підготувати положення про проведення змагань з орієнтування;    

- підготувати  план проведення  туристичного заходу;  

- володіти науково-методичними даними з  методики організації  

гурткової роботи туристичного напрямку; 

- організувати позакласну туристичну роботу для дітей різного віку; 

- підготувати проект  гуртка туристично-спортивної спрямованості; 

- використовувати отримані знання у майбутній практичній діяльності. 

 

Методика та форма проведення екзамену.  

Форма проведення – комбінована. Екзамен складається з тестових 

запитань та типових і комплексних завдань, що потребують творчої відповіді 

та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні 

практичних завдань. 

Екзаменаційне завдання складається з: 
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- тестових запитань (60 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного навчання 

Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

- питання відкритого типу (складається зі стереотипних, діагностичних та 

евристичних завдань), яке передбачає вирішення типових професійних 

завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 

теоретичної та практичної підготовки здобувача освіти і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Питання відкритого типу генерується випадковим чином з банку тестових 

завдань у системі електронного навчання Moodle (за умови дистанційної форми 

проведення екзамену) або відображуються у екзаменаційному білеті (за умови 

проведення екзамену аудиторно).  

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі.  

Час складання екзамену: 

- тестування 60 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 15 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

- Загальний час на підготовку і відповідь на питання відкритого типу до 25 

хвилин для кожного студента. 

Для проведення екзамену створюється комісія, яка складається з голови, 

членів комісії, представника роботодавців та секретаря. Для вибору питання 

відкритого типу студент має відкрити відповідний ресурс на платформі 

дистанційного навчання та здійснити вибір питання, натиснувши кнопку 

«розпочати тестування». Комісія фіксує номер питання і заносить його у 

атестаційну відомість. 

У разі форс-мажорних обставин та неможливості проведення екзамену 

за описаною процедурою, методика та форма проведення екзамену може бути 

змінена на: 

- Комп’ютерне тестування та письмову відповідь на питання відкритого 

типу. Час складання екзамену: 80 хвилин. 

- Комп’ютерне тестування (дистанційне) та усну відповідь на питання 

відкритого типу (з використанням телефонного зв’язку. 

- Усну відповідь на три питання відкритого типу (з використанням відео 

або телефонного зв’язку).  

- Інші варіанти проведення екзамену, які не суперечать Положенню про 

організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка та Положенню про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка. 

 

Критерії оцінювання знань студентів. 

Критерії оцінювання – розподіл балів:  

- тестові питання з варіантами відповідей – 60 балів (1 питання – 1 бал).  
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- питання з відкритим варіантом відповіді – 40 балів.  

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування і перевірки 

відкритого питання членами комісії. 
 

 

Кількість балів 

 

Критерії оцінювання питання з відкритим варіантом 

відповіді 

 

 

31-40 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу,  

вміння чітко і лаконічно аналізувати явища; логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач. 

 

21-30 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язування практичних 

задач. 

 

11-20 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 10 

Виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, 

невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень 
 

Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу. Оцінювання 

результату здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання та відповідною 

рейтинговою оцінкою: 

 

Рейтин-

гова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – високий рівень знань (умінь) 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

E 60-68 балів Достатньо – мінімальний можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

F 0-59 балів Незадовільний – низький рівень знань, недостатній 

для подальшого навчання або професійної 
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діяльності 

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

 

1. Тематика питань з дисципліни «Туризм і методика туристичної 

роботи» 

 

Культурно-історічне значення туризму у розвитку суспільства. Функції 

туризму у суспільстві. Вплив туристичної роботи на розвиток морально-

вольових та фізичних якостей школярів. Форми організації туристичної роботи. 

Класіфікація видів туризму. Основи організації та проведення туристичних 

спортивних заходів. Планування та керування туристичними оздоровчими 

заходами. Основні принципи організації  гурткової роботи з туриму. 

Особливості функціонування туристичних секцій та гуртків, методичні аспекти 

керування гуртковою діяльностю. Організація позакласної роботи та додаткової 

освіти школярів засобами туризму. 

  

2. Тематика питань з дисципліни «Екологічний туризм» 

 

Основні концепції, терміни, поняття та підходи до визначення 

екологічного туризму. Організація та управління екотуристською 

діяльністю. Особливості фізичної підготовки різних груп населення до 

різних екотурів. Програми фізичної підготовки учасників  екотуристського 

походу. Методичні основи розробки екологічних стежок. Методичні основи 

розробки та особливості проведення спеціалізованих екотурів. Особливості 

екотуристської діяльності в біосферних заповідниках України. Особливості 

екотуристської діяльності в природних заповідниках України. Особливості 

екотуристської діяльності в національних парках України. Перспективи 

розвитку екологічного туризму в Україні. 

 

3. Тематика питань з дисципліни «Туристичний похід» 

 

Основи організації туристичного походу (формування групи учасників 

туристичного походу, причини та методи вирішення конфлікту у групі, 

розподіл обов'язків, етапи підготовки походу). Правила поведінки у польових 

умовах. Контроль та самоконтроль фізичного стану туристів на маршруті. 

Безпека життєдіяльності у польових умовах. Надання першої домедичної 

допомоги. Алгоритм розробки програми фізичної підготовки учасника 

туристичного походу. Робоча документація для організації туристичного 

походу (маршрутна книжка, лікарський дозвіл на проходження походу, схема 

маршруту, кошторис, розподіл обов’язків, спорядження, страхування). 

Програми фізичної підготовки учасників туристичного походу для школярів 

різного віку. 
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Орієнтовний перелік практичних завдань: 

 

1. Розкрийте сутність методів спостережень (опис, вимірювання, відео та 

аудіо спостереження) охарактеризуйте включене та невключене, відкрите 

та приховане види спостережень та поясніть їх використання у практиці 

туристичного походу. 

2. Поясніть структуру паспорту екологічної стежки. Які принципи 

екологічного туризмуі задіяні при розробці схеми маршруту? Яке 

необхідне облаштування маршруту еко стежки? 

3. Поясніть сутність підбору особистого спорядження учасника пішохідного 

походу 1 категорії складності. С чого новачку починати підбір особистого 

спорядження? Який існує взаємозв’язок між особистим та груповим 

спорядженням? 

4. Складіть меню дводенного пішохідного походу та визначте вагу 

продуктів на одного учасника. Поясніть які є базові компоненти раціону.  

5. Поясніть як подається сигнал про допомогу в екстремальних ситуаціях, 

що можуть виникнути під час туристичного походу. Назвіть причини 

виникнення аварійних ситуацій у поході. 

6. Поясніть правила комплектування рюкзака на 40 літрів та 90 літрів. 

Поясніть для яких ситуацій доцільно використовувати рюкзаки з об’ємом 

40 літрів і меньше. 

7. Складіть меню трьохденного літнього  пішохідного походу та визначте 

вагу продуктів харчування на одного учасника походу. Поясніть 

принципи раціонального харчування. 

8. Поясніть як правильно розташувати та організувати бівуак. 

Продемонструйте правильне складання рюкзака. Назвіть базові принципи 

техніки безпеки у польових умовах. 

9. Поясніть поняття «туристична послуга». Охарактеризуйте у чому 

виявляється особливість туристичної послуги? (Правило 3 «Н»). 

Розкрийте суть основної і додаткової тур послуги. Чим  життєвий цикл 

туристичної послуги істотно відрізняється від матеріального товару? 

10. Поясніть систему взаємодії виробника туристичних послуг. Наведіть 

приклад надання власної тур послуги. За яким основним принципом Ви 

будете створювати співпрацю з іншими організаціями?  

11. Продемонструйте приклад подієвого туризму. Створіть власну справу і 

поясніть чим Ви будете заохочувати туристів. Які в Україні є ресурси для 

розвитку такого виду туризму? 

12. Продемонструйте і обгрунтуйте варіанти  переправи через річку у поході. 

Поясніть правила небезпеки у кожному варіанті. Прорахуйте кількість 

часу, яку необхідно використати для переправи «стінкою» туристичної 

групи з 21 людини. 

13. Поясніть переваги й недоліки різних видів транспорту в організації 

міжнародної туристської діяльності. Який контингент туристів 

використовує той, чи інший вид транспорту і чому? 



 

7 

 

14. Продемонструйте спосіб пересування туристської групи по сніжному 

покрову. Яке спорядження необхідно використовувати для подолання 

такого виду перешкод? 

15. Поясніть як необхідно себе поводити з людиною, яка отримала травму. 

Продемонструйте першу медичну допомогу туристу, що отримав 

сонячний опік; опік водою. 

16. Поясніть термін «психологічна підготовка» туриста. Розкрийте алгорим 

дій, коли під час проходження туристичного маршруту Ви побачили, що 

турист впав і не рухається.  

 

 

Перелік рекомендованих джерел  
 

Основні: 

1. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний 

посібник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. 304 с.   

2. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник. К.: 

Науковий світ, 2003. 203 с. 

3. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний 

посібник. К.: «Альтерпрес», 2008. 280 с. 

4.  Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською 

молоддю України. Наказ Міносвіти України № 96 від 06.04.1999р.  
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