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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 

24 Сфера обслуговування  обов'язковий компонент 

освітньої програми 

Загальна кількість годин - 

120 

Спеціальність: 

242 Туризм 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

28 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

66 год. 84 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку 

студентів, формуючи у них систему професійних знань та умінь з питань безпеки в туризмі. 

Сприяти розвитку у студентів творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові 

шляхи та форми роботи зрізними верствами населення, а також розширення і поглиблення 

фонду їх інтелектуальних, рухових вмінь та навичок. 

Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів-менеджерів з 

туризму, підвищує їх теоретичний рівень, формує практичні навички організації безпеки в 

туризмі, стимулює самопізнання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: головні 

фактори небезпеки туризму; діяльність органів державної влади, спрямовані на підтримання 

безпеки у галузі туризму; обов’язки суб’єктів туристичної діяльності щодо забезпечення 

безпеки туристів; страхування в туризмі. Зелена картка автовласника;  основні тенденції 

розвитку страхової справи у сучасному ринковому середовищі України та інших країнах;  

головні небезпеки за умов організації турів з активних видів туризму.  

Вміти: розкрити сутність окремих видів страхування і специфіки здійснення їх  

у сфері туризму; використовувати методи страхування, розрахунок страхових тарифів, 

аналізувати основні показники, що характеризують діяльність страховика тощо; вирішувати 

питання, пов’язані із проведенням ризик-менеджменту практичної діяльності та передачею 

окремих ризиків страхування. 

Під час лекційних та практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека в туризмі» студенти, майбутні 

туристи, набувають таких  загальних (ЗК) та спеціальних (фахових) компетентностей (СК): 

ЗК 03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо  

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних 

обставинах 

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти програмними 

результатами навчання: 
ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності.  
ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.  

 

Вивчення даної дисципліни передбачає подальше формування національного 

світогляду студента, створення основ для засвоєння інших предметів професійної 

підготовки, що формують спеціаліста туристичної галузі. 

В процесі вивчення даного предмету необхідно зрозуміти, що «Безпека  в туризмі» є 

однією із складових туристської діяльності. Програма передбачає проведення занять у формі 

лекцій, та для успішного засвоєння навчального матеріалу під час вивчення дисципліни 

передбачено проведення семінарсько-практичних занять, виконання самостійних робіт та 

підготовку індивідуальних навчально-дослідних завдань. Значна частина учбового часу 

відведена на самостійну роботу. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії. Визначення і специфіка забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії. Права, обов’язки і свободи у сфері безпеки життєдіяльності туриста. Надзвичайні 

ситуації та їх види. Концепція прийнятного (допустимого) ризику в забезпеченні безпеки 

життєдіяльності в туристичній індустрії. 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 



 

Тема 2. Законодавча база у сфері безпеки туризму. Цілі та завдання державної 

системи управління безпекою життєдіяльності. Система державних органів управління і 

нагляду за безпекою життєдіяльності. Основні законодавчі акти щодо забезпечення безпеки 

в галузі туризму. Основні положення закону України «Про туризм». Конституційні основи 

безпеки туризму. 

Література: основна [3,5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 3.  Фактори ризику в сфері туризму. Головні фактори небезпечності. 

Законодавчі документи щодо безпеки подорожей. Види небезпек для туристів. Поняття про 

ризик. Організація та управління охороною праці на підприємстві. Класифікація факторів 

ризику туристської діяльності у туристських походах. Класифікація факторів ризику в 

туризмі. Об'єктивні чинники ризику. Суб'єктивні чинники ризику. Причини нещасних 

випадків. Підготовка до мандрівки. Техногенні аварії. Небезпека травмування та вплив 

довкілля туризмі. Біологічні та хімічні фактори впливу. Специфічні чинники ризику у сфері 

туризму. Фізіологічна дія метеорологічних факторів на організм людини та їх нормування. 

Захист організму людини від перегрівання і охолодження. 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 4. Страхування та контроль за дотриманням правил безпеки в туризмі.  

Сутність страхування. Функції страхування. Страхування як складова системи безпеки в 

туризмі. Поняття, що характеризують умови страхової діяльності. Страхування при 

подорожах. Види та форми страхування. Особисте страхування туристів. Майнове 

страхування туристів і туристичних підприємств. Страхування відповідальності туристичних 

фірм, контрагентів і автотуристів. Стандартизація вимог по забезпеченню безпеки 

туристичних послуг. «Зелена картка». 

Література: основна [1, 2, 3, 8],  допоміжна [2, 4, 6]. 

 

Тема 5. Санітарно-епідеміологічні та санітарно-гігієнічні безпеки. Санітарно-

епідеміологічна служба України та її вплив на підприємницьку діяльність. Державне 

регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Порядок 

проведення дезінфекційних заходів. Санітарна охорона території України, карантин,  

обмежувальні протиепідемічні заходи. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів 

та приміщень громадського та спеціального призначення. 

Література: основна [10, 12],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 6. Безпека в різних видах туризму. Вимоги до забезпечення безпеки туриста під 

час подієвого туризму, паломництва, лікувально-оздоровчого туризму. Безпечність 

туристичного походу, та велотуризму. Забезпечення безпеки в сільському та екологічному 

туризмі. Безпека різних видів екстремального туризму. Нещасні випадки та захворювання в 

туризмі. Організація надання першої медичної допомоги потерпілим.  Поранення, зовнішні та 

внутрішні кровотечі. Електротравми. Утоплення та задушення. Порушення дихання і 

серцевої діяльності. Переломи і вивихи, травми голови. Термічні впливи та опіки. 

Особливості отруєння. 

Література: основна [10, 12],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 7. Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста за умов активного і 

екстремального туризму. Особливості небезпек за умов організації пішохідного, 

велосипедного, гірського, кінного та водного туризму. Перша медична допомога. Склад  

похідної аптечки. Правила руху по маршруту в зимовий та весняно-осінній період. Правила 

пересування в колоні по одному. Швидкість руху. Темп руху. Страховка і самостраховка під 

час руху. Альпеншток, льодоруб, дюралюмінієва лижна палиця та ін. підручні засоби 

самостраховки. Універсальне альпіністське спорядження як найкращий засіб страховки.  

Медичні вимоги до учасника туристського походу. 



 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 8. Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста за умов подієвого і 

паломницького туризму. Транспортні подорожі і транспортні засоби. Вимоги до безпеки  

автомобільних перевезень. Водний і залізничний туризм. Авіаперельоти. Правила 

обслуговування пасажирів на конкретних видах транспорту. Масові туристичні події 

спортивного характеру. Особливості перебування на стадіонах та інших спортивних 

спорудах за умов проведення масових спортивних подій. Особливості поведінки в країнах 

Азії, та Африки. Небезпечні регіони та частини країн для відвідування українськими 

туристами. 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 9. Безпека міжнародного туризму. Безпека і захист туристів у міжнародних 

подорожах. Заходи безпеки, держави, що приймає, і держави, з якої турист прибув. 

Обов’язки держави і приватного сектору, щодо забезпечення безпеки іноземним туристам. 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

Тема 10. Безпека в готелі. Забезпечення пожежної безпеки в туристичній індустрії. 

Види безпеки у готелях. Безпека гостей в готелі. Пожежна охорона, нагляд та профілактика. 

Процес горіння та класифікація речовин за вибухо- та пожежо-небезпечністю. Правила 

пожежної безпеки. Класифікація пожеж за причинами їх виникнення. Організація гасіння 

пожеж. 

Література: основна [5,6,7],  допоміжна [2, 4]. 

 

  

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л лаб  п і.р. с.р. л лаб  п і.р. с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності туриста 

Тема 1. Теоретичні основи забезпечення 

безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії 

27 2  2 20 3 28   - 20 8 

Тема 2. Законодавча база у сфері безпеки 

туризму. 
7 2  2 

 

3 12 2  2 

 

8 

Тема 3.  Фактори ризику в сфері туризму. 
9 2  2 5 8 -  - 8 

Тема 4. Страхування та контроль за 

дотриманням правил безпеки в туризмі.   
9 4  4 5 14 2  2 10 

Тема 5. Санітарно-епідеміологічні та 

санітарно-гігієнічні безпеки. 
9 2  2 5 8 -  - 8 

Тема 6. Безпека в різних видах туризму. 
9 4  4 5 14 2  2 10 

Тема 7. Забезпечення безпеки 

життєдіяльності туриста за умов активного і 

екстремального туризму. 

9 4  4 5 8 -  - 8 

Тема 8. Забезпечення безпеки 

життєдіяльності туриста за умов подієвого і 

паломницького туризму. 

9 2  2 5 8 -  - 8 

Тема 9. Безпека міжнародного туризму. 11 4  2 5 12 -  2 10 



 

Тема 10. Безпека в готелі. Забезпечення 

пожежної безпеки в туристичній індустрії. 
9 2  2 5 8 -  - 8 

Разом 120 28 - 26 20 46 120 8 - 6 20 86 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна/заочна 

1. Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії. 

2/- 

2. Законодавство України щодо безпеки туристичних подорожей. 2/2 

3. Фактори ризику в сфері туризму. Пам’ятка туриста (інформаційний листок 

до туристичної путівки) 

2/- 

4. Безпека в різних видах туризму. 4/2 

5.  Страхування в туризмі. 4/2 

6. Техніка безпеки у спортивному туризмі. 

Інструктаж з ТБ. 

4/- 

7. Перша долікарська допомога у туризмі. 2/- 

8. Безпека туристів в Українських Карпатах. 2/- 

9. Безпека міжнародного туризму. 2/2 

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів та 

 приміщень громадського та спеціального призначення. 

2/- 

 Разом 26/8 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна/заочна 

1. Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії. 

3/8 

2. Законодавство України щодо безпеки туристичних подорожей. 3/8 

3. Фактори ризику в сфері туризму. Пам’ятка туриста (інформаційний листок 

до туристичної путівки) 

5/8 

4. Безпека в різних видах туризму. 5/10 

5.  Страхування в туризмі. 5/8 

6. Техніка безпеки у спортивному туризмі. 

Інструктаж з ТБ. 

5/10 

7. Перша долікарська допомога у туризмі. 5/8 

8. Безпека туристів в Українських Карпатах. 58 

9. Безпека міжнародного туризму. 5/10 

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів та 

 приміщень громадського та спеціального призначення. 

5/8 

 Разом 46/86 

 

6. Завдання для опрацювання тем дисципліни 

  

Назва теми 

Зміст завдання для 

відпрацювання 

пропущених занять 

і невиконаних 

Форми контролю Література 

Кіль-

кість 

балів 



 

завдань 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності туриста 

Тема 1. Теоретичні 

основи забезпечення 

безпеки 

життєдіяльності в 

туристичній індустрії. 

Анотація матеріалу. 

Вивчення основних 

визначень і термінів. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної №1 

Представлення 

анотованого матеріалу. 

Усне опитування. 

основна 

[5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

 

6 

Тема 2. Законодавча 

база у сфері безпеки 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної №2. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень.  

основна [3, 

5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

 

6 

Тема 3.  Фактори 

ризику в сфері 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

практичних №3. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень.  

основна 

[5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

 

6 

Тема 4. Страхування 

та контроль за 

дотриманням правил 

безпеки в туризмі. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної №4. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. Поточне 

тестування. 

Представленння 

презентацій 

 основна [1, 2, 

3, 8],  

допоміжна [2, 

4, 6] 

6 

Тема 5. Санітарно-

епідеміологічні та 

санітарно-гігієнічні 

безпеки. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної роботи №5. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. Поточне 

тестування. 

Представленння 

презентацій 

основна [10, 12],  

допоміжна [2, 4] 
6 

Тема 6. Безпека в 

різних видах туризму. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання завдань 

практичної роботи №6. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. 

Представленння 

презентацій 

основна [10, 12],  

допоміжна [2, 4] 
6 

Тема 7. Забезпечення 

безпеки 

життєдіяльності 

туриста за умов 

активного і 

екстремального 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичної 

№7. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. 

Представленння 

презентацій 

 основна 

[5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

 

6 

Тема 8. Забезпечення 

безпеки 

життєдіяльності 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

основна 

[5,6,7],  

допоміжна 
6 



 

туриста за умов 

подієвого і 

паломницького 

туризму. 

№8. положень. 

Представленння 

презентацій 

 [2, 4] 

 

Тема 9. Безпека 

міжнародного 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичної 

№9. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. 

Представленння 

презентацій 

 основна 

[5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

 

6 

Тема 10. Безпека в 

готелі. Забезпечення 

пожежної безпеки в 

туристичній індустрії. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичної 

№10. 

Здача виконаних 

практичних завдань з 

захистом теоретичних 

положень. Тестування. 

Представленння 

презентацій 

основна 

[5,6,7],  

допоміжна 

 [2, 4] 

6 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

 Завданням індивідуальної роботи студента є підготовка повідомлення з презентацією . 

Студент обирає тематику повідомлень із запропонованих варіантів та узгоджує їх тематику з 

викладачем. Доповідь заслуховується на практичному занятті. Доповідь супроводжується 

презентацією, зробленою в програмі PoverPoint. (20/20) 

  

Перелік тем для індивідуального завдання: 

1. Автомобільні перевезення та особливості їх організації на внутрішніх туристських 

маршрутах. 

2. Безпека в екотуризмі. 

3. Безпека перевезень туристів залізничним і автомобільним транспортом. 

4. Безпека туристів; професійна підготовка співробітників туристичних організацій. 

5. Види транспорту та основні сфери його застосування. 

6. Державна політика в галузі забезпечення безпеки користувача туристичних послуг.  

7. Заходи безпеки щодо профілактики різних захворювань. 

8. Класифікація і використання транспортних засобів у туристських подорожах. 

9. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки в туризмі 

10.  Модель забезпечення якості туристичних послуг. 

11.  Надійність і безпека транспортних засобів. Безпека повітряних перевезень 

туристів. 

12.  Організація безпеки в готелі. 

13.  Організація безпеки туристичної подорожі. 

14.  Організація безпеки туристів на морських і річкових круїзах. 

15.  Основи безпеки туристичної діяльності. 

16.  Основні державні стандарти в галузі туризму. Законодавство щодо безпеки.  

17.  Особливості організації залізничних перевезень за кордоном. 

18.  Повітряний транспорт в туристських перевезеннях. Міжнародні організації 

регулюванні та вдосконаленні авіаперевезень. 

19.  Поліцейські формальності. Транспортна і туристична поліція. 

20.  Поняття та зміст туристських формальностей. Паспортно-візові формальності. 

Митні, валютні та фіскальні формальності. 

21.  Правила перевезення пасажирів і багажу. Робота керівника групи та 

обслуговуючого персоналу на залізничному маршруті. 

22.  Правила перевезення туристичного багажу. 



 

23.  Правила туристсько-екскурсійного обслуговування на автобусних турах. 

24.  Правове регулювання залізничних перевезень туристів. 

25. Ризики та страхування на транспорті. Правові основи транспортного страхування.  

 

Вимоги до оформлення. Об’єм основної частини доповіді повинна бути не менше 3 

сторінок друкованого тексту. На слайдах презентації слід відображати:  

 тематику доповіді; 

 картографічні джерела (маршрути подорожей, регіони дослідження);  

 фотографії певних об’єктів; 

розгорнуту інформацію по темі завдання.  

 

 

8. Методи навчання 

 

Навчальні заняття з дисципліни проходять у вигляді лекцій та практичних занять. Крім 

того студент готує доповідь на запропоновану тематику. На лекційних заняттях активно 

використовуються наочні ілюстрації з допомогою комп’ютерних технологій. На практичних 

заняттях студенти працюють з туристичною документацією   та використовуються роздаткові 

матеріали. 

 

9. Методи контролю 

При вивченні студентами курсу «Безпека в туризмі» застосовуються такі методи 

контролю: 

- поточне (усне) опитування. Реалізується у формі опитування, виступів на семінарських та 

практичних заняттях, експрес-контролю, тестового контролю, тощо. 

- складання опорного конспекту теми (чи основних поять і термінів);  

- контроль самостійної роботи; 

- індивідуальне науково-дослідне завдання; 

- тестування; 

- підсумковий контроль.  

 

Запитання гарантованого контролю знань здобувачів вищої освіти: 

1. Поняття безпеки (ризику) в туристичній діяльності. 

2. Поняття «ризик» відповідно до туризму. 

3. Класифікація факторів ризику в туристичній діяльності. 

4. Категорії факторів ризику в туристичній діяльності. 

5. Фактори ризику (безпеки) відносно до суб’єкту туристичної діяльності.  

6. Поняття «об’єктивні фактори ризику». 

7. Групи об’єктивних факторів ризику туристичної діяльності. 

8. Фактори, що зумовлюють безпеку в туристичній діяльності. 

9.  Пожежна безпека. 

10.  Безпека гостей готелю. 

11.  Безпека гостей на воді. 

12.  Захист інформації. 

13.  Небезпеки, з якими туристи можуть зіштовхнутися під час подорожі. 

14.  Заходи, що забезпечують безпеку клієнтів. 

15.  Основні вимоги, що спрямовані на досягнення необхідної якості споживчих послуг 

в туризмі. 

16.  Страхування в туризмі. 

17.  Правила безпеки в екотуризмі. 

18. Заходи безпеки в екотуризмі. 

19.  Санітарно-епідеміологічні (медичні) формальності. 

20.  Фактори ризику в туристичній діяльності. 



 

21.  Визначення і специфіка забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній 

індустрії. 

22.  Права, обов’язки і свободи у сфері безпеки життєдіяльності туриста.  

23.  Надзвичайні ситуації та їх види.  

24.  Концепція прийнятного (допустимого) ризику в забезпеченні безпеки 

життєдіяльності в туристичній індустрії. 

25.  Цілі та завдання державної системи управління безпекою життєдіяльності. Система 

державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності.  

26.  Основні законодавчі акти щодо забезпечення безпеки в галузі туризму. Основні 

положення закону України «Про туризм». Конституційні основи безпеки туризму. 

27.  Головні фактори небезпечності. 

28.  Законодавчі документи щодо безпеки подорожей. Види небезпек для туристів.  

29.   Поняття про ризик. Організація та управління охороною праці на підприємстві.  

30.   Класифікація факторів ризику в туризмі.  

31.  Об'єктивні чинники ризику. Суб'єктивні чинники ризику.  

32.  Причини нещасних випадків.  

33.  Техногенні аварії.  

34.  Небезпека травмування та вплив довкілля у туризмі.  

35.  Біологічні та хімічні фактори впливу. 

36.  Специфічні чинники ризику у сфері туризму. 

37.  Фізіологічна дія метеорологічних факторів на організм людини та їх нормування. 

38.  Захист організму людини від перегрівання і охолодження. 

39.  Сутність страхування. 

40.  Функції страхування. 

41.  Страхування як складова системи безпеки в туризмі. 

42.  Поняття, що характеризують умови страхової діяльності. Страхування при 

подорожах. 

43.  Види та форми страхування. 

44.  Особисте страхування туристів. 

45.  Майнове страхування туристів і туристичних підприємств. 

46.   Страхування відповідальності туристичних фірм, контрагентів і автотуристів. 

47.  Стандартизація вимог по забезпеченню безпеки туристичних послуг.  

48.  «Зелена картка». 

49.  Санітарно-епідеміологічна служба України та її вплив на підприємницьку діяльність. 

50.  Державне регулювання діяльності у сфері захисту населення від  інфекційних хвороб. 

51.  Порядок проведення дезінфекційних заходів. 

52.  Санітарна охорона території України, карантин, обмежувальні протиепідемічні 

заходи. 

53.  Санітарні вимоги до утримання житлових приміщень готелів та територій готельних 

комплексів. 

54.  Санітарні вимоги до закладів ресторанного господарства. 

55.  Правила особистої гігієни персоналу готельних та туристичних комплексів, саун, 

басейнів. 

56.  Гігієна туриста. 

57.  Вимоги до забезпечення безпеки туриста під час подієвого туризму, паломництва, 

лікувально-оздоровчого туризму. 

58.  Безпечність туристичного походу, та велотуризму. 

59.  Забезпечення безпеки в сільському та екологічному туризмі. 

60.  Безпека різних видів екстремального туризму. 

61.  Особливості небезпек за умов організації пішохідного, велосипедного, гірського, 

кінного та водного туризму. 

62.  Перша медична допомога. 

63.  Склад похідної аптечки. 



 

64.  Правила руху по маршруту в зимовий та весняно-осінній період. Правила 

пересування в колоні по одному.  

65.  Швидкість руху. Темп руху. Страховка і самостраховка під час руху. Альпеншток, 

льодоруб, дюралюмінієва лижна палиця та ін. підручні засоби самостраховки.  

66.  Універсальне альпіністське спорядження як найкращий засіб страховки. 

67.  Медичні вимоги до учасника туристського походу. 

68.  Транспортні подорожі і транспортні засоби. 

69.  Вимоги до безпеки автомобільних перевезень. 

70.  Водний і залізничний туризм. 

71.  Авіаперельоти. 

72.  Правила обслуговування пасажирів на конкретних видах транспорту. 

73.  Масові туристичні події спортивного характеру. 

74.  Особливості перебування на стадіонах та інших спортивних спорудах за умов 

проведення масових спортивних подій. 

75.  Особливості поведінки в країнах Азії, та Африки. 

76.  Небезпечні регіони та частини країн для відвідування українськими туристами.  

77.  Безпека і захист туристів у міжнародних подорожах. 

78.  Заходи безпеки, держави, що приймає, і держави, з якої турист прибув. 

79.  Обов’язки держави і приватного сектору, щодо забезпечення безпеки іноземним 

туристам. 

80.  Види безпеки у готелях. 

81.  Безпека гостей в готелі. 

82.  Пожежна охорона, нагляд та профілактика. 

83.  Процес горіння та класифікація речовин за вибухо- та пожежонебезпечністю. 

84.  Правила пожежної безпеки. 

85.  Класифікація пожеж за причинами їх виникнення. Організація гасіння пожеж. 

86.  Організація надання першої медичної допомоги потерпілим.  

87.  Поранення, зовнішні та внутрішні кровотечі. 

88.  Електротравми. Утоплення та задушення. Порушення дихання і серцевої діяльності. 

89.  Переломи і вивихи, травми голови. 

90.  Термічні впливи та опіки. Особливості отруєння. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумковий тест  

(залік) 
Сума 

Змістовний модуль 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

13.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види  
навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  
Критерії оцінювання  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

 



 

90-100  А  

Студент виявляє особливі творчі здібності, глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; вміє аналізувати явища, 
які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; застосовувати 
теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; володіє 

вмінням надавати чітку аргументовану відповідь на поставленні 
питання  

зараховано 

82-89  В  

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи, надає лаконічну  

відповідь майже на всі поставленні питання; самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна   

74-81  С  

Студент вміє оперувати необхідним колом понять та категорій; 
узагальнювати та систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві  

64-73  D  

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень, слабке їх 

застосування при розв’язанні практичних завдань; аналізує 

навчальний матеріал за допомогою викладача, надає мало 

аргументовані відповіді, виправляє не всі помилки, значна  

кількість яких є суттєвими  

60-63  Е  

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні вищому за 

початковий, проте має фрагментарне уявлення про деякі поняття 

та категорії курсу; надає неповне висвітлення змісту питань; має 

недостатнє вміння зробити аргументовані висновки; відповіді 

містять значну кількість недоліків і помилок  

35-59  FX  

Студент не опанував значну частину матеріалу курсу; не володіє 

понятійним апаратом; не опрацював базову та допоміжну 
літературу. Мова не виразна, обмежена, бідна, словниковий 
запас не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні  
розпізнавання  

не зараховано 

0-34  F  

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в 

аудиторії з викладачем або самостійно; допускає суттєві 

помилки у відповідях на питання, не вміє застосовувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань   

 

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Безпека в туризмі» включає: 

1. Опорний конспект лекцій по всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного 

вивчення в електронному вигляді (навчальна платформа Moodle). 

2. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю (навчальна платформа Moodle). 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Александрова М.М. Страхування. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208 с. 

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1997. 

– 216 с. 

3. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 

04.10.2001р. № 2745 – ІІІ. 

4. Заруба О.Д. Страхова справа. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 321с. 

5.  Киф’як В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 

2003. – 312 с. 

6. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2006. – 576 с. 

7. Мальська М.П.  Організація туристичного обслуговування: підручник / М.П. Мальська, 

В.В. Худо, Ю.С. Занько, - К.: Знання, - 661 с. 

8.  Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 368 с. 

9.  Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 402 с. 

10. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред. В.Ф.Орлова. – К.: 

Грамота, 2006. – 264 с. 

11.  Таркуцяк А.О. Страхування. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем і 

бізнесу, 1999. - 115 с. 

12.  Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. Посібник / Ю.В.Щур. – К.: ТОВ 

«Альтпрес», 2003, - 230с. 

Допоміжна 
1. Голод А.П. Екологізація туристичної діяльності в контексті забезпечення сталого 

розвитку регіону / А.П. Голод // Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку : матер. 

ІІ туру Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2011 р. – Львів : РВВ НЛТУ України. 

– 2011. – Т. – С. 86-88. 

2. Корж Н.В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової 

стійкого розвитку туризму в Україні / Н.В. Корж, О.В. Заноско // Економіка. Управління. 

Інновації. Електронне наукове фахове видання. − 2011. − № 2. [Електронний ресурс]. – 

Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11knvtvy.pdf 

3. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Сост. Ю. Н. Борисова, Н. И. 

Гаранин, Ю. В. Забаев, А. И. Сеселкин. - М.: РМАТ, 1997. 

4. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства / О.П. Мягченко. − К.: 

Центр навч. літ-ри, 2010. − 384 с. 

5. Основы туристской деятельности / Сост. Г.И.Зорина, Е.Н.Ильина и др. Советский спорт, 

М., 2000 г. С.113-128. 

6. Романів А.С., Гуріна І. Проблеми страхування високогірних сходжень на ринку страхових 

послуг України. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / 

матеріали XIV міжнародної наукової конференції, ст. 300—304, 2020 р. 

7. Туризм и гостиничное хозяйство. Под ред. Проф., д.э. н. Чудновского А.Д. – М.: 

Ассоциацияавторов и издателей «Тандем». Изд. ЭКМОС, 2001.- 400 с. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11knvtvy.pdf


 

8. Фокін С. П. Транспортування туристів спеціалізованими організаціями під час 

виникнення надзвичайних ситуацій / С. П. Фокін // Взаємодія транспорту і туризму: 

тенденції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – К. : Принт-центр, 2012. – С. 174–177. 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. .Eлектронна бібліотека по туризму, звіти Всесвітньої туристичної організації, законодавчі 

акти по туризму. URL: http://tourlib.net/   

2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації URL: http://www2.unwto.org  

  

http://tourlib.net/
http://www2.unwto.org/
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