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1. Опис навчальної дисципліни
ВЗП 18.1 Охорона праці в
галузі кількість кредитів
ЄКТС – 4;
кількість годин – 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 години
самостійна робота;
2. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, ІІІ семестр.
3. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
- Безпека в туризмі належить до навчальної дисципліни за вибором
студента, освітній компонент циклу загальної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з
таких дисциплін (пререквізитів): «Безпека праці та життєдіяльності»,
«Міжнародний туризм», «Основи туризмознавства», «Географія туризму»,
«Туристичне країнознавство;
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Управління проектами в туризмі»,
«Бренд-менеджмент», «Охорона праці в галузі».
4. Характеристика навчальної дисципліни
4.1. Призначення навчальної дисципліни
Одна з найважливіших проблем сучасного світу – забезпечення безпечного та
комфортного відпочинку людини. Розкриваються науково обґрунтовані засади
становлення, функціонування та розвитку безпечного туризму в Україні і в світі.
Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісного уявлення про сутність,
чинники та умови безпечного туристичного процесу, безпеки туристичних систем
та особистої безпеки людей.
4.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та
компетенцій для забезпечення організації туристичної діяльності, структурі
туристичної індустрії, організаційним основам туристичної діяльності.
4.3. Задачі вивчення дисципліни
Завдання вивчення дисципліни 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.
4.4. Зміст навчальної дисципліни
Загальна характеристика безпеки туризму: історичні аспекти, сучасне розуміння
сутності безпеки туризму, загрози безпеки туризму та джерела небезпеки в туризмі.
Державне регулювання безпеки туризму. Правова база. Організаційні засади та
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субєкти в сфері безпеки туризму. Державна політика щодо безпеки туризму.
Режими, заходи та форми безпеки туризму. Сутність та проблеми гарантування
основних видів безпеки регіональних туристичних систем. Проблеми та методика
оцінювання соціальної безпеки туризму в регіонах України Інформаційна безпека
туризму . Економічна безпека туризму. Екологічна безпека туризму: сутність та
механізми гарантування на регіональному рівні. Особиста безпека туриста.
Особливості забезпечення особистої безпеки в різних галузях та видах туризму.
Досвід безпеки туризму за кордоном. Міжнародні стандарти безпеки туризму.
Досвід провідних туристичних країн в сфері безпечного туризму. Ризики в
туристичній діяльності та
їх страхування(ризик-менеджмент туризму).
Характеристика ризиків у туристичній діяльності. Особливості прояву ризиків
туристичного підприємства. Ризики туристів. Сутність , особливості види та форми
страхування ризиків в туризмі.

№ тижня

5. План вивчення навчальної дисципліни
Форми організації навчання
та кількість годин
лекційні
практичні
заняття
заняття

Назва теми

Самостійна
робота,
кількість годин

1

Основи безпеки в
туристичній діяльності

2

1

12

2

Фактори ризику в сфері туризму

2

1

12

2

2

11

2

2

11

2

2

11

3
4
5

Страхування та контроль за
дотриманням правил безпеки в
туризмі.
Організація роботи підприємства
із забезпечення безпеки туриста
Безпека при організації
транспортних перевезень.

6

Безпека в різних видах туризму.

2

2

11

7

Екологічна та економічна безпека
галузі туризму

2

2

11

8

Національні та міжнародні вимоги
до безпеки туризму

2

2

11

Разом

16

14

90

6. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
Графік самостійної роботи
№
з/п

Вид самостійної роботи

Години
3

Термін
виконання

оволодіння

Форма та метод
контролю

1

Підготовка до практичних занять

50

щотижнево

2

Підготовка рефератів

20

3

Виконання індивідуальних
завдань
Разом

20

4 рази в
семестр
3 рази в
семестр
-

90

Усне та письмове
(тестове)
опитування
Усний захист
Усне опитування
-

7. Список основної та додаткової літератури
Основна література
1. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – СПб: «Издат. дом Герда»,
2005. – 208 с.
2. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситников В.А. Туризм. Безопасность в
программах туров и на туристских маршрутах. Пособие для студентов. – М.: ИКЦ
«МарТ», 2007. – 320 с. 2
3. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. - 576с.
4. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме.– М., 2003.
5. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / За заг. ред.. В.Ф.Орлова. К.; Грамота, 2006. - 264с: - Бібліогр. 260с.
6. 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.-640с.
7. Сальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний
посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 272с.
8. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред.проф., д.э.н. Чудновського
А.Д. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС,
2000. - 400с.
Додаткова:
9. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них.
Учебноепособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательство ВЛАДОСПРЕСС, 2003. – 496 с.
10.Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний
посібник. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2009. - 304с.
11.Гуляев В.Г. Организация туристских перевозок. - М.: Финансы и статистика,
2003. - 512 с: ил.
12.Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги –
ХХІ, 2003.- 300 с.
13.Маслов А.Г. Способы автономного выживаниячеловека 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.
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14.Мунін Г.Б., Змійов А.О. та ін. Управління сучасним готельним комплексом:
Навч. посіб. / За редакцією члена кор.. HAH України, д.е.н., професора
Дорогунцова СІ. - К.: Ліра -К, 2005. - 520с.
15.В.Н.Корзун «Гігієна харчування», Київ КНТЕУ 2003.
16.Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. «Безпека харчових продуктів та продовольчої
сировини», К.: Лібра, 1999.
8. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами
контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим
компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 балів
(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін.
та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, реферат, виклад
матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль
(контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в
усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент протягом
семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше
половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до
іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за
підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової
контрольної роботи.
9. Політика навчальної дисципліни
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування,
відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних
тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науководослідної роботи.
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