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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності в 

школі» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 014,07 Середня освіта (Географія),  освітньо-професійними програмами 

«Географія рекреації та туризму», спеціалізаціями «Географія рекреації та туризму». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладення навчальної дисципліни – надати майбутнім фахівцям 

теоретичних знань і практичних  навичок у сфері краєзнавчо-туристичної діяльності, які 

можуть бути використані у майбутній професійній діяльності випускників. 

1.2. Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: 

 ознайомлення з теоретичними основами логістики в туризмі;  

 ознайомлення з основними положеннями щодо видів функціональної логістики в 

туризмі;  

 вивчення специфіки підходів до моделювання логістичних систем;  

 вивчення способів покращення ефективності збутових каналів та каналів 

постачання;  

 вивчення логістичного механізму на туристичних підприємствах;  

 вивчення основ організації роботи логістичної служби;  

 вивчення особливостей підходів щодо вибору логістичних інформаційних систем.   

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й - 

Семестр 

7-й - 

Лекції 

12 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

36 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

72 год. -. 

Індивідуальні завдання 

  

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Сформовані компетентності:  

- здатність використовувати професійно профільовані знання з краєзнавства і туризму для 

практичного дослідження географічних об’єктів, явищ і процесів (ЗК01); 

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін (ЗК02, СК2); 



- здатність організувати професійну роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності 

й охорони праці, орієнтуватися у світовому й національному географічному науковому 

просторі в контексті необхідності постійного розширення і актуалізації географічних 

знань для підвищення професійної майстерності (ЗК13); 

- здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: 

від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання (СК6); 

- знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, концепцій 

та принципів (СК7); 

 - самостійно досліджувати природні матеріали та статистичні дані в польових і 

лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і презентувати результати 

(СК8); 

Згідно до вимог освітньо-професійних програм студенти повинні досягти таких 

результатів навчання:  

ПР03. Пояснювати особливості організації географічного простору, оперувати базовими 

категоріями та поняттями спеціальності, застосовувати базовий поняттєвий, 

термінологічний, концептуальний апарат географії на рівні, що дозволяє пояснювати 

природно-географічні явища і процеси. 

ПР07. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки 

та її складових.  

ПР09. Аналізувати склад і будову природних геосфер на різних просторово-часових 

масштабах.  

Через систему знань та умінь: 

Знання: методи дослідження, історія розвитку-краєзнавчо-туристичної діяльності, 

організаційні форми туризму і краєзнавства, види дитячо-юнацького туризму, особливості 

організації і проведення туристських походів, змагань, законодавча база дитячо-

юнацького туризму і краєзнавства. 

Уміння: пояснювати роль чинників, що впливають на розвиток краєзнавчо-

туристичної діяльності, підбирати необхідний фактичний матеріал в процесі практичної 

діяльності, використовувати на практиці методи краєзнавчиї досліджень, а також 

принципи  організації краєзнавчо-туристичної діяльності в школі, володіти методикою 

організації  краєзнавчо-туристичних заходів з учнівською молоддю. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Теоретичні засади краєзнавчо-туристичної діяльності. 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу. Історія краю як об’єкт краєзнавчої 

діяльності. Основні поняття й визначення краєзнавства і туризму. Етапи розвитку 

краєзнавства в Україні, Харківській області. Завдання та функції краєзнавчо-туристичної 

роботи в школі. Класифікація краєзнавства за різними ознаками. Форми і методи 

краєзнавчих досліджень. 

 

Тема 2. Історія шільного краезнавства в Україні. Зародження шкільного 

краєзнавства в Україні. Краєзнавчий принцип Я. Коменського. Видатні педагоги, 

просвітителі К.Ушинський, О.Духнович, І.Франко, С.Русова та їх внесок у розвиток 

шкільного краєзнавства. Становлення і розвиток шкільного краєзнавства у XX столітті. 

Відродження краєзнавства в системі шкільної освіти у період незалежності України. 

Перша Всеукраїнська конференція краєзнавчих організацій у Харкові.  "Засновник 

географічного українознавства" С. Рудницький. Внесок Олени Степанів у розвиток 

українського шкільного краєзнавства. Краєзнавчі дослідження проф. Володимира 

Ґериновича. Кость Дубняк - український географ, краєзнавець. Підвищення ролі 

краєзнавства у навчально-виховному процесі, прийняття у 1958 році «Закону про зв'язок 



школи з життям». Праця М.Костриці «Туристсько-краєзнавча робота в школі» (1985). 

Роль молодіжних товариств у розвитку краєзнавства та туризму в Україні. Історія 

молодіжних товариств «Січ», «Пласт» та ін.  

 
Тема 3. Розвиток краєзнавчо-туристичної діяльності з учнівською молоддю в 

Харківській області. Перший етап – започаткування (1935-1941 роки).Створення в 

м. Харків Центральної дослідної  дитячої екскурсійної станції (ЦДДЕС), яка організувала 

дитячу екскурсійно-туристичну справу в Україні. Клуб юних дослідників Арктики М. 

Трублаїні. Другий етап – становлення (1948 – кінець 1960-х років). 22 жовтня 1951 року - 

відкрита Харківська обласна екскурсійно-туристська база. Проведення походів по рідному 

краю та залучення школярів до занять у гуртках. Створення комплексних позашкільних 

закладів, відкриття туристсько-краєзнавчих клубів, секцій, гуртків, експедиційних загонів. 

Туристський клуб «Стежинка». Тісний зв’язок з науковцями Харківського державного 

університету ім. Горького.Третій етап – активного розвитку (кінець 1960-х – середина 

1980-х років). Основні напрями розвитку закладу: спортивний туризм, краєзнавство, 

екскурсійна діяльність. Наукове товариство юних краєзнавців «Слідопит» (1976 р.). 

Четвертий етап – стабільного розвитку (середина 1980-х років – донині). Формуванням 

цілісної системи організації масової туристично-краєзнавчої діяльності з учнівською 

молоддю, розгалуженою мережею гуртків туристично-краєзнавчого профілю в районах 

Харківської області, плідною  співпрацею з вищими навчальними закладами, провідним 

серед яких є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

 

Розділ 2. Функціональні напрями краєзнавчо-туристичної роботи в школі 

 

Тема 4. Форми краєзнавчої роботи в школі. Організація краєзнавчих заходів як 

одназ найбільш поширених і масових форм роботи в школі. Підготовка та проведення 

краєзнавчих конференцій. Краєзнавчі вікторини, ігри, квести. Краєзнавчий гурток як 

організаційний центр позакласних занять. Мета роботи гуртка, особливості проведення 

занять, зміст роботи. Програми гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 

 

Тема 5. Організація і методика проведення краєзнавчих екскурсій. Зміст і ознаки 

краєзнавчої екскурсії. Функції екскурсії – науковості, функція зв'язку теорії з життям, 

функція інформативності, функція організації культурного відпочинку, функція 

формування інтересів людини. Ознаки екскурсії. Класифікація екскурсій – за змістом, за 

місцем проведення, за способом пересування. Методика організації і проведення 

краєзнавчих екскурсій для школярів різних вікових категорій. Екскурсійна діяльність з 

учнівською молоддю Харківщини.  

Тема 6. Підготовка та проведення туристсько-краезнавчих експедицій. 
Експедиція як одна з найважливіших форм збору краєзнавчого матеріалу, пізнання 

рідного краю. Мета та напрями експедиції. Етапи підготовки та проведення експедиції. 

Методи і способи польових досліджень. Виконання практичних завдань під час 

експедиції. Документація досліджень. Матеріально-технічна підготовка групи. Техніка 

безпеки під час проведення експедиції. Камеральна обробка зібраних матеріалів -

завершальний етап експедиції. 

Тема 7. Організація роботи шкільного краєзнавчого музею. Основні принципи 

організації та діяльності музею. Функції музейної роботи. Основні напрями діяльності 

шкільного музею. Комплектування музейних фондів. Організація обліку, вивчення і 

зберігання музейних зібрань. Експозиційна робота. Напрями роботи шкільного музею: 

музейно-організаційний, освітньо-виховний, навчально-програмний,  організація  

змістовного дозвілля учнівської молоді. 



  .                          3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні засади краєзнавчо-туристичної діяльності в школі 

ТЕМА 1. 

Предмет, мета і 

завдання курсу 

13 1 4   8 - -    - 

ТЕМА 2. 

Історія 

шкільного 

краєзнавства в 

Україні 

13 1 4   8 - -    - 

ТЕМА 3. 

Розвиток 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності в 

Харківській 

області 

14 2 4   8 - - -   - 

Разом за 

розділом 1 
60 6 18   36 - - -   - 

Розділ 2. Функціональні напрями краєзнавчо-туристичної діяльності в 

школі 

ТЕМА 4. 

Форми 

краєзнавчої 

роботи в школі 

20 2 6   12 - -    - 

ТЕМА 5. 

Підготовка та 

проведення 

туристсько-

краєзнавчих 

експедицій 

20 2 6   12 - -    - 

ТЕМА 6. 

Організація і 

методика 

проведення 

краєзнавчих 

екскурсій 

20 2 6   12 - -    - 

ТЕМА 7. 

Організація 

роботи 

шкільного 

краєзнавчого 

музею 

            

Разом за 

розділом 2 
60 6 18   36 - - -   - 



Усього годин  120 12 36   72 - - -   - 

 

 

4. Теми практично-семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади краєзнавчо-туристичної діяльності 4 

2. Історія шкільного краєзнавства в Україні 4 

3. Розвиток краєзнавчо-туристичної діяльності в Харківській області 4 

4. Форми краєзнавчої роботи в школі 6 

5. Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчих експедицій 6 

6. Організація і методика проведення краєзнавчих екскурсій 6 

7. Організація роботи шкільного краєзнавчого музею 6 

 Разом 36 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади краєзнавчо-туристичної діяльності 6 

2. Історія шкільного краєзнавства в Україні 6 

3. Розвиток краєзнавчо-туристичної діяльності в Харківській області 8 

4. Форми краєзнавчої роботи в школі 8 

5. Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчих експедицій 6 

6. Організація і методика проведення краєзнавчих екскурсій 6 

7. Організація роботи шкільного краєзнавчого музею 6 

 Разом  72 

 

6. Форми та методи навчання 

Передбачені лекції та практичні заняття. Лекції на час суворих карантинних 

обмежень, спричинених вірусом Covid19 можуть проводитися дистанційно у форматі 

відеоконференції (платформи Zoom, Cisco Webex, GoogleMeet та ін.), студентам 

надаються питання для самоперевірки та самоконтролю. Практичні заняття можуть 

проходити в аудиторії чи в дистанційній формі. Усі матеріали і навчально-методичний 

комплекс представлені у середовищі Office365. Консультації індивідуальні та групові 

можуть відбуватися аудиторно чи дистанційно (з використанням месенджерів Viber, 

Telegram, електронної пошти тощо). 

 

7. Методи контролю 

Передбачені методи контролю: теоретичний захист практичних робіт, поточні 

проміжні (в т.ч. і тестові) контролі теоретичного матеріалу (як за окремими темами, так і 

кожної лекції), участь в дискусіях під час лекційних та практичних занять, перевірка 

ведення конспекту окремих тем.  

 

 

 



8. Критерії нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання Підсумкова 

(екзаменаційна) 

контрольна 

робота 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8-

Т10 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом 

5 5 5 5 5 5 5 15 10 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

Практичне заняття – 5 балів. 

- практичне завдання – 2 бали; 

- відповіді за темами -2 бали; 

- відповіді на питання, участь у дискусії – 1 бал. 

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 10 балів. 

- тестові завдання – 3 бали; 

- завдання на розкриття сутності понять – 1 бал; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 6 балів 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів. 

- тестові завдання -  10 балів;  

- завдання на розкриття сутності понять – 10 балів; 

- практичні завдання – 5 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 15 балів 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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