




1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 

“Безпека туризму”) 
 

  Характеристика навчальної 

Найменування 
Галузь знань, напрям дисципліни 

підготовки, освітньо- 
   

показників 
   

кваліфікаційний рівень денна форма 
 

заочна форма   

  навчання  навчання 
     

 Галузь знань    

Кількість кредитів, 6 
24 «Сфера Нормативна 

обслуговування»    

    

    

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  Перший  перший, другий 

Курсова робота - немає Спеціальність 242 Семестр 

Загальна кількість «Туризм» Перший  другий, третій 

годин -180  Лекції 
     

  32 год.  14 год. 
    

Тижневих годин для 
 Практичні, семінарські 
    

 

32 год. 
 

10 год. 
денної форми Освітньо-  

   

Лабораторні навчання: кваліфікаційний рівень: 

аудиторних – 6 «магістр»    

Самостійна робота самостійної роботи  

студента – 5  116 год.  156 год. 

  ІНДЗ: 

  Вид контролю: іспит 

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить для денної форми навчання – 44/56, заочної – 18 / 82 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Програма курсу «Безпека туризму» дає студентам уявлення стосовно 

специфіки забезпечення безпеки в туризмі, про вплив навколишнього 

середовища на організм людини. Наслідком цього є формування у майбутніх 

фахівців грамотного відношення до питань безпечної діяльності в туризмі, 

розуміння чинників природного, техногенного і соціального характеру, що 

представляють загрозу при здійсненні подорожі, особливо екстремального 

туризму і спортивного відпочинку, знання нормативних документів, методів 

страхування туристів і фінансового ризику в туризмі.  

Мета курсу полягає у навчанні студентів основним поняттям 
організації туристичної діяльності, структурі туристичної індустрії, 



організаційним основам туристичної діяльності. Завдання курсу полягає у 

формуванні в студентів вмінь: застосування методів туристичного 

дослідження; аналізу організаційних форм туризму; оцінки організації 

туристичної діяльності; порівняльного аналізу туристичних продуктів; 

систематизації інформації про стратегію економічного розвитку підприємств 

туризму; аналізу туристичного ринку; оцінки безпеки туристичних 

подорожей.  

Основними завданнями дисципліни «Безпека туризму» є:  

− вивчити загальні вимоги безпеки;  

− з’ясувати, хто і як контролює виконання вимог безпеки;  

− розглянути заходи безпеки туризму; 
 

− особливості державного регулювання в контексті безпеки туристичної 
діяльності;  

− вивчити методи підвищення безпеки туризму;  

− розглянути психологічні аспекти забезпечення безпеки туризму. 

 

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; 
 

− порядок перетину кордону громадянами України. Порядок виїзду 

за кордон дітей; 
 

− загальні умови безвізових поїздок. Оформлення візи безпосередньо у 

аеропорту. Перетин кордону іноземцями та особами без громадянства. 
 

− митні, валютні та інші формальності; 
 

− 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. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка забезпечення 

безпеки в туризмі, про дію навколишнього середовища на організм людини: 

формування у майбутніх фахівців грамотного відношення до питань 

безпечної діяльності в туризмі, розуміння чинників природного, 

техногенного і соціального характеру, що представляють загрозу при 

здійсненні подорожі, особливо екстремального туризму і спортивного 

відпочинку, знання нормативних документів, методів страхування туристів і 

фінансового ризику в туризмі. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Теоретико-практичні аспекти дисципліни 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 

 

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. 

 

Тема 3. Страхування та контроль за дотриманням правил безпеки 
в туризмі.  

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. 

 

Тема 4. 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. 



Тема 5. Фактори ризику в сфері туризму.  

Організація та управління охороною праці на підприємстві. 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 

 

Змістовий модуль 2. Безпека за умов різних видів туристичної діяльності 

 

Тема 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів та  

приміщень громадського та спеціального призначення. 
Санітарні вимоги до утримання житлових приміщень готелів та  

територій готельних комплексів. Санітарні вимоги до закладів ресторанного 
господарства. Правила особистої гігієни персоналу готельних та туристичних 
комплексів, саун, басейнів. Гігієна туриста. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема3. 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  

Тема 4. 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. 



Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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. 

 

Тема 7. Забезпечення пожежної безпеки в туристичній індустрії. 
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. Способи і засоби для попередження та гасіння 
пожеж. Права і обов'язки туристів і працівників туристичної індустрії 

стосовно пожежної безпеки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і      Кількість годин      

тем   Денна форма    Заочна форма  

 В
сь

ог

о   у тому числі  Всь   у тому числі  

  л п  лаб інд ср ого  л п лаб ін ср 

               

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

Змістовний модуль 1. Теоретико-практичні аспекти дисципліни   

Тема 1. Теоретичні основи 14 4 2    8        

забезпечення безпеки               

життєдіяльності в               

туристичній індустрії.               

Тема 2. Законодавча база у 14 2 2    10        

сфері безпеки туризму.               

Тема 3. Страхування та 18 4 4    10        

контроль за дотриманням               

правил безпеки в туризмі.               

Тема 4. Санітарно- 14 2 2    10        

епідеміологічні та санітарно-               

гігієнічні безпеки.               

Тема 5. Фактори ризику в 14 2 2    10        

сфері туризму.               

Разом – зм. модуль1 74 14 12   48        
             

Змістовий модуль 2. Безпека за умов різних видів туристичної діяльності  
               

Тема 1. Санітарно-гігієнічні 16 2 4    10        

вимоги до готельних               

комплексів та приміщень               

громадського та спеціального               

призначення.               



Тема 2. Забезпечення безпеки 16 4 4   8       
життєдіяльності туриста на             

транспорті             

Тема 3. Забезпечення безпеки 18 4 4   10       

життєдіяльності туриста за             

умов активного і             

екстремального туризму             

Тема 4. Забезпечення безпеки 14 2 2   10       

життєдіяльності туриста за             

умов подієвого і             

паломницького туризму             

Тема 5. Безпека міжнародного 14 2 2   10       

туризму.             

Тема 6.Нещасні випадки та 14 2 2   10       

захворювання в туризмі             

Тема 7. Забезпечення 14 2 2   10       

пожежної безпеки в             

туристичній індустрії             

Разом - зм. модуль 2 106 18 20   68       
             

Всього: 180 32 32   116       
             

 
 
 
 

5.Теми семінарських занять 
 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Страхування в туризмі 4 

2 Особливості функціонування КРС в Україні 4 

3 Медичні аспекти туристичної діяльності 4 

4 Пожежна безпека в туризмі 4 

5 Санітарно-епідеміологічні правила в міжнародному туризмі 6 

6 Тероризм, як загроза розвитку міжнародного туризму 4 

7 Організаційні питання забезпечення безпеки у сфері туризму в 6 

 Україні  

 

6. Самостійна робота 
 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Теоретичні основи дослідження безпеки регіональних 8 

 туристичних систем  

2 Нормативно-правова база гарантування безпеки туризму в Україні 8 

3 Фактори безпеки регіональних туристичних систем: сутність та 8 
 структура  

4 Інноваційні фактори гарантування безпеки регіональних 8 
 туристичних систем  

5 Етнічний туризм як фактор безпеки туризму в регіоні 8 

6 Проблеми та методика оцінювання соціальної безпеки туризму в 8 
 регіонах України  

7 Інформаційна безпека туризму 10 



 та проблеми туристичного брендингу регіонів  

8 Економічна безпека туризму в умовах транскордонного 10 

 співробітництва: роль інформаційно-комунікаційних технологій  

9 Екологічна безпека туризму: сутність та механізми гарантування 8 
 на регіональному рівні  

10 Проблеми безпеки туристичних підприємств регіону: 8 
 ризикологічний підхід  

11 Безпека адаптивного та дитячо-юнацького туризму в 8 
 регіональному вимірі  

12 Розвиток бальнеологічних курортів у контексті проблем безпеки 8 
 регіональних туристичних систем  

13 Розвиток ресторанного господарства в регіоні в контексті 8 

 гарантування безпеки туризму  

14 Туристична кластеризація як механізм гарантування безпеки 8 

 регіональних туристичних систем  

 Разом 116 

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання виконується студентом 
під керівництвом викладача і полягає у виконанні індивідуальних завдань, 

що є однією з форм організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах. Індивідуальні завдання виконується у формі рефератів, теми яких 

видаються в терміни передбачені робочою навчальною програмою. 
Студентам пропонується на вибір наступні теми:  

1. Види транспорту та основні сфери його застосування. 

2. Форми взаємодії різних видів транспорту. 

3. Класифікація і використання транспортних засобів у туристських подорожах. 

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

5. Митні, валютні та фіскальні формальності. 

6. Санітарно-епідеміологічні (медичні) формальності. 

7. Поліцейські формальності. Транспортна і туристична поліція.  
8. Повітряний транспорт в туристських перевезеннях. Міжнародні організації 

регулюванні та вдосконаленні авіаперевезень.  
9. Правила перевезення туристичного багажу. 

10. Правове регулювання залізничних перевезень туристів. 

11. Особливості організації залізничних перевезень за кордоном. 

12. Малі залізниці та особливості їх туристичного використання.  
13. Правила перевезення пасажирів і багажу. Робота керівника групи та 

обслуговуючого персоналу на залізничному маршруті.  
14. Автомобільні перевезення та особливості їх організації на внутрішніх туристських 

маршрутах.  
15. Правила туристсько-екскурсійного обслуговування на автобусних турах. 

16. Правове регулювання перевезень туристів морським транспортом. 

17. Правове регулювання перевезень туристів річковим транспортом. 

18. Надійність і безпека транспортних засобів. Безпека повітряних перевезень туристів. 

19. Безпека перевезень туристів залізничним і автомобільним транспортом. 

20. Організація безпеки туристів на морських і річкових круїзах. 

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

22. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки в туризмі 



 

8. Методи контролю  
1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він 

охоплює перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального 

матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, 

умінь самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність 

осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи письмово представити 

певний матеріал, а також завдань самостійної роботи.  
2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної 

контрольної роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту 

видається індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з 
трьох частин:  

перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 
термінам;  

друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно 
особливостей використання інформаційних технологій в туризмі.  

Під час модульного контролю враховуються результати науково- 

дослідної та самостійної роботи студента.  

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом 

двох академічних годин. До модульного контролю допускаються всі 

студенти незалежно від їхньої поточної успішності та відвідування занять. 

Під час підсумкової модульної оцінки враховуються всі види робіт, 

передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати 

під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля.  

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів 
протягом тижня після його проведення. Сумарна модульна оцінка 

визначається після останнього модульного контролю з навчальної 
дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в екзаменаційну оцінку 

згідно шкали оцінювання. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 
 

               Підсумков  

   Поточне тестування та самостійна робота    ий тест Сума 

               (екзамен)  

 
Змістовий модуль 1 

   Змістовий модуль     
      2      

             
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 
 

Т5 Т6 Т7 Т8    

2 2 2 2 2 3 3 7 7 7 7 5 5 3   

 Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів         

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 



максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за 

поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 
 

при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

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 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або 

колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна 

кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також 

відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі 

визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують 

викладання відповідних дисциплін. 

 

 

11. Методичне забезпечення 
 

Рекомендована література: 
1. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний  

посібник. – К.: Кондор, 2006. – 576 с.  
2. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред.  

В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.  
3. Баринов А.В. Чрезвычайныеситуации природного характера и защита 

от них. Учебноепособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательство ВЛАДОС- ПРЕСС, 2003. – 496 с. 



 


