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Силабус навчальної дисципліни 

 

«БЕЗПЕКА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

 Одна з найважливіших проблем сучасного світу – забезпечення 

безпечного та комфортного відпочинку людини. Розкриваються 

науково обгрунтовані засади становлення, функціонування та 

розвитку безпечного туризму в Україні і в світі.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісного 

уявлення про сутність, чинники та умови безпечного туристичного 

процесу, безпеки туристичних систем та особистої безпеки людей.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 оволодіти теоретичними засадами безпеки туристичної 

діяльності; 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 

щодо безпеки туризму ; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати інформацію 

щодо ризиків туризму, ідентифікувати ризики, формулювати 

висновки і розробляти рекомендації щодо безпеки різних видів 

туризму; 

 оволодіти основами страхування ризиків туризму.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо умов 

безпечного туристичного процесу; 

 здатність застосовувати системні знання для гарантування 

безпеки регіональних туристичних систем; 

 здатність прогнозувати ризики туристичних систем 

Навчальна логістика Зміст 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 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. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова атака, 

підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані в попередніх семестрах з 

дисциплін « Основи туризмознавства», «географія туризму», 

«туристичне країнознавство» 

Пореквізити Знання з безпеки туристичної діяльності можуть бути використані 

при виконанні кваліфікаційної роботи, вивченні дисциплін   

«Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Репозитарій НАУ: 
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issue of knowledge, education, law and management/Dudnyk I., 

Kyselova K. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальні кабінети кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 
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