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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів-
менеджерів з туризму, підвищує їх теоретичний рівень, формує практичні 
навички організації безпеки в туризмі, стимулює самопізнання. В процесі 
вивчення даного предмету необхідно зрозуміти, що «Безпека  в туризмі» є 
однією із складових туристської діяльності. 

Мета та цілі 

Головною метою є 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.  
 

Результати 
навчання 

 
 
 
 
 

 

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, аналізувати 
основні показники, що характеризують діяльність страховика тощо; 
вирішувати питання, пов’язані із проведенням ризик-менеджменту 



Softskills: 
соціально-

психологічніасп
ектипрофесійної
компетентності,
щовідповідають
заявленимцілям

програми 

практичної діяльності та передачею окремих ризиків страхування. 
 
Softskills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Здатність планувати та управляти часом. Ідентифікувати туристичну 
документацію та вміти правильно нею користуватися Професійно 
виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 
Здатність логічно і системно мислити та інше. 
 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи туризмознавства», «Географія 
туризму», «Організація туристичних подорожей». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

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. 

практичні 
завдання 
 

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. 

практичні 
завдання 
 
 

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. 

практичні 
завдання 
 

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». 

практичні 
завдання, 
підготовка 
презентацій 
 

Тема 5. 
Санітарно-
епідеміологічні та 

Санітарно-епідеміологічна служба України та її вплив на 
підприємницьку діяльність. Державне регулювання 
діяльності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. 

практичні 
завдання. 
Підготовка 



санітарно-
гігієнічні безпеки. 

Порядок проведення дезінфекційних заходів. Санітарна 
охорона території України, карантин, обмежувальні 
протиепідемічні заходи. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
готельних комплексів та приміщень громадського та 
спеціального призначення. 

презентацій. 

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. 
 

практичні 
завдання. 
підготовкапр
езентацій 
 

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. 

практичні 
завдання 
підготовка 
презентацій. 

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. 

практичні 
завдання, 
підготовка 
презентацій. 

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. 

Практичні 
завдання, 
захист 
презентацій. 

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

Практичні 
завдання, 
захист 
презентацій. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

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


перескладання 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовний модуль 1 (Теми 1-10) 60 

Підсумковий контроль (залік) 40 

 
 
 
 

 
 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


