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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни – теоретичні  і  практичні основи   організації 
безпеки туризму в Україні та за кордоном, уявлення про сутність, чинники та умови 
безпечного туристичного процесу, безпеки туристичних систем та особистої безпеки 
людей в туристичних подорожах. 
 Пререквізити курсу: лекційні курси та практичні заняття з курсів ОКР «бакалавр» 
спеціальності 242 Туризм:  «Цивільний захист та охорона праці в галузі» «Організація 
туризму», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного 
господарства», «Туризмологія», «Екскурсологія», «Логістика в туризмі». 
 Мета курсу – отримання теоретичних знань в сфері забезпечення безпеки в 
туризмі та практичних вмінь аналізу організаційних  форм  туризму та аналізу  
туристичного  ринку з метою розробки  безпечних для туристів туристичних продуктів та    
безпеки туристичних подорожей. 
 Завдання дисципліни:  

- ознайомлення з теоретичними основами та практичними  підходами щодо 
розроблення та впровадження систем безпеки в туризмі; 

- формування у фахівців розуміння питань безпечної діяльності в туризмі, розуміння  
- чинників  природного,  техногенного  і  соціального  характеру,  що представляють  

загрозу  при  здійсненні туристичної   подорожі; 
- отримання знань щодо змісту нормативних  документів в сфері безпеки туризму, 

методів  страхування  туристів  і фінансового ризику в туризмі; 
- формування уявлення про епідеміологічну ситуацію та заходи безпеки щодо 

профілактики захворювань на інфекційні захворювання в країнах перебування 
туристів. 

- ознайомлення з санітарно-гігієнічними нормами в туристичній подорожі, з 
факторами небезпеки в окремих видах туризму. 

 Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 



 головні фактори небезпеки туризму, окремих видів туризму, регіонів  та країн 
перебування туристів;  

 діяльність органів державної влади та суб’єктів туристичної діяльності щодо 
забезпечення безпеки туристів;  

 основи страхової справи у сучасному страхуванні ризиків в туризмі; 
 порядок безпечного перетину кордонів  туристами, порядок виїзду за кордон дітей;  
 загальні умови оформлення віз та  безвізових поїздок;  
 митні, валютні та інші формальності організації закордонних турів;  
 фактори  небезпеки за умов організації турів з активних та екстремальних видів 

туризму.   
вміти: 
 застосовувати  теоретичними  знання та практичні навики для організації    безпечної  

туристичної діяльності; 
 проявляти  гнучкість  у  прийнятті  рішень щодо безпеки організації  туру; 
 реально оцінювати  та прогнозувати фактори небезпеки при  плануванні та організації 

туристичної діяльності; 
 систематизувати, оновлювати  інформацію щодо  ризиків  туризму,  ідентифікувати  

ризики,  формулювати висновки  і  розробляти  рекомендації  щодо  безпеки  різних  
видів туризму; 

 орієнтуватися в системі страхування ризиків туризму. 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (18 год.), 
організації самостійної роботи студентів (84 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, 
але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної 
форми навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються 
методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); 
практичні (практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, 
самостійна робота студентів).  
 Перелік тем (загальні блоки) 
 Змістовний модуль 1. Теоретичні основи  безпеки в туристичній індустрії 
Тема 1.. Сучасне розуміння сутності безпеки туризму, загрози безпеки туризму та 
джерела небезпеки в туризмі. 
Тема 2.  Організаційні засади та суб’єкти в сфері безпеки туризму. Режими, заходи та 
форми безпеки туризму.  
Тема 3.  Особиста безпека туриста. Особливості забезпечення особистої безпеки в різних 
галузях та видах туризму.  
Тема 4. Міжнародні стандарти безпеки туризму. Державне регулювання безпеки туризму. 
Правова база. 
Тема 5. Сутність, особливості види та форми страхування ризиків в туризмі. 
 Змістовний модуль 2. Характеристика ризиків у туристичній діяльності та 
основних видах туризму. 
Тема 6.  Безпека в різних видах туризму, в окремих країнах та регіонах перебування 
туристів.   
Тема 7. Забезпечення безпеки життєдіяльності туриста за умов активного і 
екстремального туризму 
Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів та приміщень громадського 
та спеціального призначення, транспортних засобів та ін. 
Тема 9. Нещасні випадки та захворювання в туризмі. Медичне страхування. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо 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 та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
5 5 10 10 10 10 10 10 10 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 
 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни за 
темами змістовного модуля 1-2,  та під час опанування дисципліни набрав 60 і більше 
балів. Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом 
проведення контрольних заходів, які включають: поточний контроль,  модульний 
контроль,  виконання індивідуального навчально-дослідного завдання,  підсумковий 
контроль у формі заліку. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для заліку (60) допускається перескладання практичних занять чи завдань 
самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання модульного 
контролю, за яку отримана незадовільна оцінка. 
  

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді 
тестів, контрольних робіт, творчих завдань. Питання з тем, що відведені на самостійне 
вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які 
вимагають від студента систематичну самостійну роботу. 
 


