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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок.
Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною
визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами,
завдання та вказівки викладача.
Самостійна робота студента забезпечує система навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчально-методичні посібники, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.
Для самостійної роботи студенту також рекомендують відповідну
наукову та фахову монографічну і періодичну літературу.
Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого
навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.
У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального
доступу студента до потрібних дидактичних засобів.
Графік самостійної роботи доводять до відома студентів на початку
поточного семестру.
Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему
домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семестрової оцінки студента.
Основними видами самостійної роботи, запропонованої студентам
є:
 обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманного
під час лекцій;
 опрацювання інформації з літератури, рекомендованої до вивчення;
 систематизування та вивчення отриманної інформації.
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 підготовка до практичних занять, дискусій, роботи у группах,
опитування, тестування;
 підготовка матеріалу до практичного заняття у вигляді тез,
доповідей, рефератів, презентацій
Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюють згідно з
вимогами і критеріями, описаними у навчально-методичному комплексі дисципліни.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Теоретично-метедологічні засади туризмології, виявлення
зв’язків туризму з економікою, географією, культурою, соціологією,
психологією.
2. Виникнення національних туризмознавчих шкіл.
3. Туризм як чинник сталого розвитку суспільства.
4. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з
довкіллям.
5. Аксіологічний аспект цінності туристської діяльності.
6. Туристські товари та товари народних промислів як
наслідники антропогенезу.
7. Архітектурно-містобудівна організація відпочинку і туризму
як форми облаштованості туристської інфраструктури.
8. Соціологічні аспекти дослідження туризму.
9. Формування комунікативної культури
10. толерантності особистості засобами туризму.
11. Психологічні проблеми управління сферою туризму.
12. Формування розвитку особистості у контексті
13. гуманітарно-соціальних функцій туризму.
14. Фізіологія подорожуючої людини.
15. Екологія навколишнього середовища чк чинник аквізиції
туристів.

