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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Дисципліна «Безпека туризму» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності Туризм для освітньої 

програми Туризм, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 

3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Програма курсу 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 вивчення є:  

● здобуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і 

практичних навичок, необхідних для створення 

безпечних умов подорожей  

● проектування нових туристських об'єктів і 

технологічних процесів у відповідності з сучасними 

вимогами з екології та безпеки їх експлуатації 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

● 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 

Пререквізити 

 

 

 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін економічного, географічного, юридичного 

блоків, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

системи безпеки туризму 

 

Результати 

навчання 

РН 1. Застосовувати нормативно-правові акти у 

професійній діяльності. 

РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у 

професійній діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 

професійній діяльності.  
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РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони 

туристичних ресурсів України та збереження довкілля 

під час виконання професійних обов’язків. 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів 

щодо стану і перспектив розвитку туризму. 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого 

сервісу у професійній діяльності. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних 

задач. 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 
(шифр і назва) 

 
Спеціальність 

242 Туризм 
(шифр і назва) 

 

 
Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий 

молодший  

бакалавр 

 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2(1)-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

вибіркове 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

90 

4(2)-й 2-й 

Лекції 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20год. 4  год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. 80  год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  

6 год. 

Вид контролю:  

залік залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п інд с.р  л п інд с.р 
бал

и 

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

Модуль І. Безпека туризму 

ЗМ1.  Теоретико-практичні аспекти безпеки туризму 

Тема 1. Теоретичні 

основи безпеки в 

туристичній індустрії 

8 1 2  5        

Тема 2. Законодавча 

база у сфері безпеки 

туризму 

5,5 0,5 1  4        

Тема 3. Фактори ризику 

у сфері туризму 
8 1 2  5        

Тема 4. Безпека туристів 

і працівників 

туристичній індустрії у 

надзвичайних ситуаціях 

8 1 2  5        

Тема 5. Організація 
безпеки праці в 

туристичній індустрії 

6,5 0,5 1  5        

Тема 6. Санітарно-

епідемічна безпека у 

сфері туризму 

8 1 2  5        

Тема 7. Страхування та 

контроль за 

дотриманням правил 

безпеки в туризмі 

8 1 2  5        

Разом за змістовим 

модулем 1 
52 6 12  34  52 4 2  46  

ЗМ2. Безпека за умов різних видів туристичної діяльності 

Тема 1. Забезпечення 

безпеки туриста на 
транспорті 

8 1 2  5        

Тема 2. Безпека в різних 

видах туризму 
8 1 2  5        

Тема 3. Безпека 

міжнародного туризму 
8 1 2  5        

Тема 4. Нещасні 

випадки та 

захворювання в туризмі 

5,5 0,5 1  4        

Тема 5. Забезпечення 

пожежної безпеки в 

туристичній індустрії 

6,5 0,5 1  5        

Разом за змістовим 

модулем 2 
36 4 8  24  36 2 2  32  

ІНДЗ 2    2  2    2  

Усього годин 90 10 20  60 60 90 6 4  80  
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4. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Тематика Кількість 

годин 

1 Українське законодавство з питань забезпечення 

безпеки туризму 

3 

2 Вплив політичної та соціально-економічної ситуації на 

розвиток туризму (на прикладі зарубіжних країн) 

3 

3 Формальності безпеки в міжнародному туризмі. 

Правове регулювання міжнародного туризму. 

Міжнародні документи з питань безпеки 

3 

4 Ризик як міра небезпеки, класифікація ризиків. Заходи 

щодо зниження ризиків 

3 

5 Забезпечення безпеки екстремальних видів туризму 

(велосипедного, кінного, лижного та ін.) 

3 

6 Роль Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 

забезпеченні безпеки міжнародного туризму 

3 

7 Роль туристських фірм у процесі забезпечення безпеки 

туристських подорожей 

3 

8 Діяльність організацій не туристського профілю в 

питаннях забезпечення безпеки міжнародних 

подорожей 

2 

9 Правила поведінки та заходи безпеки на курортах 

(морських, гірськолижних). Забезпечення безпеки при 

проживанні в готелі 

3 

10 Фактори ризику в туризмі. Класифікація факторів 3 

11 Безпека в'їзного та виїзного туризму. Основні заходи 

безпеки в питаннях в'їзного та виїзного туризму 

3 

12 Безпека харчування туристів 3 

13 Правила поведінки та заходи безпеки при здійсненні 

автобусних екскурсійних турів 

3 

14 Міжнародний досвід розробки системи та заходів 

безпеки туризму  

3 

15 Проблеми безпеки музейно-виставкової діяльності 2 

16 Правила поведінки та заходи безпеки в морських і 

річкових круїзах 

3 

17 Відпочинок на воді і його безпеку (дайвінг, підводне 

полювання) 

3 

18 Безпека об'єктів туристичної інфраструктури 

(транспорт, засоби розміщення, підприємства 

харчування, підприємства дозвілля та ін.) 

3 

19 Поведінкові ризики туристів 3 

20 Забезпечення безпеки при проектуванні і здійсненні 

турів з підвищеною небезпекою 

3 

 Разом 58 
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Індивідуальні завдання (2 год): 

 

Скласти правила безпеки для туриста, що виїжджає за кордон (з 

туристського макрорегіону за вибором *):  

 

1. Назва туру  

2. Мета подорожі  

3. Коротка характеристика місця перебування (країна, місто).  

4. Історичні та культурні особливості. Релігія.  

5. Інформація про прийнятні норми поведінки  

6. Інформація про рівень цін в сферах харчування і транспорту.  

7. Митні правила країни перебування.  

8. Медичне страхування.  

9. Фактори ризику для життя і здоров'я туриста: травмо небезпека; 

вплив навколишнього середовища; погодні особливості району для 

даної пори року; пожежна безпека; біологічні фактори; небезпечні 

випромінювання; психофізіологічні чинники ризику; специфічні 

фактори ризику  

10. Заходи щодо забезпечення збереження майна туриста.  

 

 

* Туристські макрорегіону світу:  

 

• Європейський - країни Західної, Північної, Південної, Центральної і 

Східної Європи, включаючи всі колишні республіки СРСР, а також 

держави Східного Середземномор'я (Ізраїль, Кіпр, Туреччина);  

• Американський - країни Північної, Південної, Центральної Америки, 

острівні держави і території Карибського басейну;  

• Азіатсько-Тихоокеанський - країни Східної і Південно-Східної Азії, 

Австралії та Океанії;  

• Африканський - країни Африки, крім Єгипту та Лівії;  

• Південноазіатський - всі країни Південної Азії;  

• Близькосхідний - країни Західної та Південно-Західної Азії, Єгипет і 

Лівія. 
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5. Методи навчання Лекційна форма навчання: словесні методи 

(пояснення, бесіда, лекція), наочні методи 

(ілюстрація, демонстрація, презентація), 

індуктивний, дедуктивний методи 

Практична форма навчання: репродуктивні 

(відповідь, дискусія), проблемно-пошукові 

(евристичний), дослідницькі - підготування 

презентацій, розрахунково-графічні завдання, 

робота у комп’ютерному класі засобами intеrnet  

6. Система контролю та 

оцінювання. 

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. 

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. Результати модульного контролю 

доводяться до відома студентів протягом тижня 

після його проведення.  

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет 

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-

логічна схема вивчення дисципліни, тексти та 

електронні презентації лекцій, завдання і 

матеріали до практичних робіт, навчальні 

посібники, фото і відеоматеріали. Навчальні та 

навчально-методичні посібники, наявні у 

бібліотеці. Завдання практичних робіт (в 

електронному вигляді). Перелік контрольних 

запитань і завдань. 

Для вивчення курсу достатньо володіти 

загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Power 
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Point 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із деканату та презентувати 

виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або 

ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і 

зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних 

занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ МК Сума 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2  

 

5 

 

 

40 

 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 8 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Питання до заліку: 

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  
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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 

31. Безпека туризму: поняття, документи 

32. Класифікація факторів ризику в туризмі. Коротка характеристика 

33. Профілактика туристичного травматизму в походах 

34. Психологічні реакції та розлади, що виникають в екстремальних умовах, 

надзвичайних ситуаціях 

35. Безпека  у транспорті: авіаперевезення, автомобільний транспорт 

36. Класифікація небезпек, що існують. Ризик як  міра небезпеки 

37. Загроза геофізичних впливів  оточуючого середовища під час мандрівок 

38. Безпека дайвінгу 

39. Морський и річний транспорт. Заходи  безпеки 

40. Хвороби адаптації туриста 

41. Біологічні фактори впливу оточуючого середовища 

42. Основні правила поведінки  в екстремальній ситуації 

43. Правила безпеки  для туристів,  що виїжджають закордон  

44. Безпека лижного туризму 

45. Заходи по зниженню травмо небезпеки  в туризмі 

46. Види страхування у сфері туристичної діяльності. Страхування іноземних  

туристів. Страхування українських туристів 

47. Безпека екстремального туризму й  спортивного відпочинку 

48. Безпека харчування 

49. Радіаційна безпека: джерела, заходи по забезпеченню безпеки  

50. Проблеми безпеки  музейно-виставкової діяльності 
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51. Всесвітня  туристична організація «Глобальний етичний кодекс туризму» 

52. Проектування  і здійснення  турів з підвищеною небезпекою 

53. Соціальна безпека 

54. Міжнародні  медико-санітарні правила 

 

12. Рекомендована література: 

Основна 

 

1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р.  

2. Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 р.  

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.  

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.2001 р. 5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р.  

5. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р.  

6. Безпека життєдіяльності: Підручник /В.Г.Цапко, Д.І.Мазоренко, Ю.С. 

Скобло, Л.М.Тіщенко /За ред.. В.Г. Цапка. К.: Знання, 2008. 397 с.  

7. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги 

- ХХІ , 2003. 300 с.  

8. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний 

посібник. К.: Кондор, 2006. 576 с.  

9. Чорненька Н. Безпека туризму. Навч. посібник. К., 2019. 188 с.  

 

Додаткова 

 

10. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, 

сертификация. К.:ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. 208 с.  

11. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем:теорія, методологія та 

проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. Львів: ЛДУФК, 2017. 

340 с.  

12. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. 

Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2009. 304с.  

13. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: 

Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с. 

14. Манойленко К.М. Нормативно-правове регулювання туризму в Україні / 

К.М. Манойленко // Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 4. С. 

26-28.  

15. Маркіна, І. А. Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної 

сфери / І. А. Маркіна, В. М. Маховка // Проблеми економіки. 2015. №3. С.135 

– 142.  

16. Охрименко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного 

господарства. Навч. посібник. К.: Вища школа, 2003. 258 с.  

17. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник 

нормативноправових актів / під. заг. ред.. проф.. В.К.Федорченка;/. Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. К.: Юрінком Інтер, 2002. 640 с.  
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18. Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник 

Харків: ХНАМГ, 2008. 182 с.  

 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

19. http://tourlib.net/books_tourism/marinin.htm  

20. http://tourlib.net/books_ukr/grabovsky511.htm  

21. http://tourlib.net/books_history/fedorchenko633.htm  

22. http://tourlib.net/zakon/gost4.htm  

23. http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_11.htm  

24. http://tourlib.net/books_green/hrabovchenko04.htm 
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