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Назва курсу Безпека туризму 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242 Туризм 

Викладачі курсу Гамкало Михайло Зенонович, кандидат географічних наук, 
доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

hamkalo.m@gmail.com 
http://geography.lnu.edu.ua/employee/hamkalo-myhajlo-zenonovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації використовуючи програми Microsoft Teams, Zoom, 
Skype, Viber. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 
писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про курс 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.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Безпека туризму» є вибірковою дисципліною з 
спеціальності туризм для освітньої програми підготовки 
магістрів, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

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. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – 
СПб: «Издат. дом Герда», 2005. – 208 с.  

4. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситников В.А. 
Туризм. Безопасность в программахтуров и на туристских 



маршрутах. Пособие для студентов. – М.: ИКЦ «МарТ», 
2007. – 320 с. 2  

5. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – 
Чернівці: Книги – ХХІ, 2008.- 344 с. 

6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. 
– Чернівці: Книги – ХХІ, 2003.- 300 с. 

7. Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна 
енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. 
ред.) та ін. / О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр 
екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 
129-130. 

8. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 
підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – 
К. : Знання,  – 661 с. 

9. Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування 
: підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – 
К. : Знання, 2011. – 275 с. 

10. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность 
в туризме.– М., 2003.  

11. Маслов А.Г. Способы автономного выживания человека в 
природе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук. – 2-е изд., 
стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2005. – 304 с. 

12. Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади 
теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. 
Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ 
“Академія”, 2013. – 368 с. 

13. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / 
Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с. 

Тривалість курсу 90 год. 
 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 
лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної 
роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
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.  

Ключові слова Туризм, безпека, страхування, надзвичайні ситуації 
Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 
кращого розуміння тем 

Теми Змістовний модуль 1. Теоретико-практичні аспекти дисципліни 
Тема 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності 
в туристичній індустрії.  
Тема 2. Законодавча база у сфері безпеки туризму.  
Тема 3. Страхування та контроль за дотриманням правил безпеки 
в туризмі.  
Тема 4. Санітарно-епідеміологічні та санітарно-гігієнічні безпеки.  
Тема 5. Фактори ризику в сфері туризму.  
Змістовий модуль 2. Безпека за умов різних видів туристичної 
діяльності 
Тема 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів та 
приміщень громадського та спеціального призначення.  
Тема 2. Безпека в різних видах туризму.  
Тема3. Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста за умов 
активного і екстремального туризму 
Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста за умов 
подієвого і паломницького туризму 
Тема 5. Безпека міжнародного туризму.  
Тема 6. Нещасні випадки та захворювання в туризмі 
 Тема 7. Забезпечення пожежної безпеки в туристичній індустрії. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік, письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  
дисциплін економічного, географічного, юридичного блоків, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату системи 
безпеки туризму 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-
орієнтоване навчання, дискусія. 
 
Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація 
доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег. 
Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, 
аналіз участі у обговоренні проблемних питань, робота над 
обговоренням питань, представлених іншими доповідачами (у 
вигляді додаткових балів). 

Необхідне обладнання Персональні компютери (бажано), смартфони, стандартне 
аудиторне обладнання, мультимедійне устаткування. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 30 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 20  
• іспит/залік: максимальна кількість балів 50  



Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 
студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 
є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 
відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 
в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Правила туристсько-екскурсійного обслуговування на 
автобусних турах. 

2. Правове регулювання перевезень туристів морським 
транспортом. 

3. Правове регулювання перевезень туристів річковим 
транспортом. 

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

5. Безпека перевезень туристів залізничним і автомобільним 
транспортом. 

6. Організація безпеки туристів на морських і річкових 
круїзах. 

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

8. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки в туризмі 
9. Страхування в туризмі 
10. Особливості функціонування КРС в Україні  
11. Медичні аспекти туристичної діяльності 
12. Пожежна безпека в туризмі 
13. Санітарно-епідеміологічні правила в міжнародному 

туризмі 
14. Тероризм, як загроза розвитку міжнародного туризму 
15. Організаційні питання забезпечення безпеки у сфері 



туризму в Україні 
16.  Теоретичні основи дослідження безпеки регіональних 

туристичних систем 
17. Нормативно-правова база гарантування безпеки туризму в 

Україні 
18. Фактори безпеки регіональних туристичних систем: 

сутність та структура 
19. Інноваційні фактори гарантування безпеки регіональних 

туристичних систем 
20. Етнічний туризм як фактор безпеки туризму в регіоні 
21. Проблеми та методика оцінювання соціальної безпеки 

туризму в регіонах України 
22. Інформаційна безпека туризму в Україні 
23. Поняття та зміст туристських формальностей. Паспортно-

візові формальності.  
24. Митні, валютні та фіскальні формальності. 
25. Санітарно-епідеміологічні (медичні) формальності.  
26. Поліцейські формальності. Транспортна і туристична 

поліція. 
27. Повітряний транспорт в туристських перевезеннях. 

Міжнародні організації регулюванні та вдосконаленні 
авіаперевезень. 

28. Правила перевезення туристичного багажу.  
29. Сейсмічно активні зони.  
30. Небезпечні погодні явища 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 

 



СХЕМА КУРСУ «Безпека туризму» 
 
 

Тиж.  /  
дата 

 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література  
Завдання

, 
год 

Термін 
виконан

ня 

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 

лекція  

1. Козинець В.М. 

Безпека життєдіяль-

ності у сфері 

туризму:Навчальний 

посібник. – К.: 

Кондор, 2006.–576 с. 

2. Сокол Т.Г. Основи 

туристичної 

діяльності. – К.: 

Грамота,2006.–264 с. 

3. Баринов А.В. 

Чрезвычайныеситуа

ции природного 

характера и защита 

от них. – М.: 

Издательство 

ВЛАДОС- ПРЕСС, 

2003. – 496 с.  

4. Биржаков М.Б., 

Казаков Н.П. 

Безопасность в 

туризме. – СПб: 

«Издат. дом Герда», 

2005. – 208 с.  

5. Бутко И.И., Ляшко 

Г.И., Маркин П.П., 

Ситников В.А. 

Туризм. 

Безопасность в 

программахтуров и 

на туристских 

маршрутах. Пособие 

для студентов. – М.: 

1  

2 

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.  

лекція 1  

3 

Страхування в туризмі. 

Види страхування. Суб’єкти та 
об’єкти страхування. Державне 

регулювання у сфері 
страхування. Економічна суть 

та організація страхування. 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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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. 
Особисте страхування 
туристів. Майнове страхування 
туристів і туристичних 
підприємств. Страхування 
відповідальності туристичних 
фірм, контрагентів і 
автотуристів. Стандартизація 
вимог по забезпеченню 
безпеки туристичних послуг.  

Лекція 

ИКЦ «МарТ», 2007. 

– 320 с.  

6. Кифяк В.Ф. 

Організація туризму: 

Навчальний 

посібник. –

Чернівці: Книги –

ХХІ, 2008.- 344 с. 

7. Кифяк В.Ф. 

Організація 

туристичної 

діяльності в Україні. 

– Чернівці: Книги –

ХХІ, 2003.- 300 с. 

8. Любіцева О.О. 

Потенціал 

рекреаційний // 

Екологічна 

енциклопедія: у 3 т. / 

редколегія: А.В. 

Толстоухов (гол. 

ред.) та ін. / О.О. 

Любіцева. – К.: – 

ТОВ «Центр 

екологічної освіти та 

інформації», 2008. – 

Т. 3: О-Я. – С. 129-

130. 

9. Мальська М. П. 

Міжнародний 

туризм і сфера 

послуг : підручник / 

М.П. Мальська, Н. 

В. Антонюк, Н. М. 

Ганич. – К. : Знання,  

– 661 с. 

10. Мальська М. П. 

Організація 

туристичного 

обслуговування : 

підручник / М. П. 

Мальська, В. В. 

Худо, Ю. С. Занько. 

– К. : Знання, 2011. –

275 с. 

11. Маринин М.М. 

Туристские 
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Глобальні ефекти стихійних 

лих і катастроф 

Повені. Її прояви в Україні та 
світі. Землетруси. Їх прояви в 
Україні та світі. Цунамі. Їх 
прояви в світі. Вулканічна 
діяльність. Сейсмічно-активні 
регіони світу. Зсуви та селі. 
Поширення в Україні та світі. 
Снігові лавини. Поширення в 
Україні та світі.  

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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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. Санітарна охорона 
території  України, карантин,  
обмежувальні протиепідемічні 
заходи. 

Лекція 2  
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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 

Лекція 2  



організм людини та їх 
нормування. Захист  організму  
людини  від  перегрівання  і 
охолодження  

формальности и 

безопасность в 

туризме.– М., 2003.  

12. Маслов А.Г. 

Способы 

автономного 

выживания человека 

в природе: Учеб. 

пособие для студ. 

высш. учеб. 

заведений / А.Г. 

Маслов, Ю.С. 

Константинов, В.Н. 

Латчук. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издат. 

центр «Академия», 

2005. – 304 с. 

13. Федорченко В. К. 

Туризмологія: 

концептуальні 

засади теорії 

туризму : 

монографія / В. К. 

Федорченко, В. С. 

Пазенок, О. А. 

Кручек, М. П. 

Мальська та ін. / К. : 

ВЦ “Академія”, 

2013. – 368 с. 

14. Щур Ю.В. 

Спортивно-

оздоровчий туризм: 

навч. посібник / 

Ю.В. Щур. – К.: 

ТОВ „Альтерпрес”, 

2003. – 230 с. 
 

8 

Особливості функціонування 

КРС в Україні 

Контрольно-рятувальні 
служби Карпатського 
регіону. Обов’язки та 
комплектація рятувальних 
служб. Державне 
управління КРС 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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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.  

 

Лекція 2  
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Медичні аспекти 

туристичної діяльності 

Склад аптечки за умов 
різних видів туризму. Види 
кровотеч та їхні ознаки. 
Травми опорно-рухового 
апарату. Перша допомога. 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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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.  

Лекція 2  
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Тема3. Забезпечення 
безпеки життєдіяльності 
туриста за умов активного і 
екстремального туризму 
Особливості небезпек за умов 
організації пішохідного, 
велосипедного, гірського, 
кінного та водного туризму. 
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. 
Медичні вимоги до учасника 
туристського походу 

Лекція 2  
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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. 

Лекція 1  
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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.  

Лекція 1  
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Організаційні питання 

забезпечення безпеки у сфері 

туризму в Україні 

 Система управління БЖД в 
Україні. Система державної 
безпеки України. Державні 
інструменти забезпечення 
безпеки туристів 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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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 

Лекція 2  
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Тероризм, як загроза 

розвитку міжнародного 

туризму 

Класифікація видів 
тероризму. Регіони та країни із 
підвищеною загрозою 
тероризму. Вплив конфлікту на 
сході України на туристичну 
галузь. 

Семінарське 
заняття 

2 
Протягом 
поточного 

тижня 
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Тема 7. Забезпечення 
пожежної безпеки в 
туристичній індустрії. 

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. 
Способи і засоби для  
попередження та гасіння  
пожеж.  

Лекція 2  

               
 


