
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«БЖД і безпека туризму» 

 

Мета вивчення дисципліни «БЖД і безпека туризму» – формування 

системи теоретичних знань та практичних навичок щодо методологічного 

апарату технологій забезпечення безпечного відпочинку туристів, 

туристичного бізнесу, створення якісного туристичного пакету, 

розроблення схеми його реалізації; оволодіння правилами формування 

програм туристичного обслуговування; документального оформлення 

процесів проектування та реалізації турів і планових тур пакетів, організації 

обслуговування тих, хто відпочиває. 

Дисципліна передбачає набуття студентами сучасних системних знань 

та вмінь щодо дієвої взаємодії між всіма суб’єктами туристичного ринку: 

тур операторами, тур агентами, підприємствами-виробниками туристичних 

послуг з метою розроблення та реалізації програм туристичного 

обслуговування. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни 

«БЖД і безпека туризму» інтегрують велику кількість базових понять та 

прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: 

«Національна безпека України», «Економіка туризму», «Маркетинг 

туристичного бізнесу», «Організація туристичних послуг», « Тур 

оперейтинг», «Спеціалізований туризм», «Організація дозвілля» 

«Цивільний захист» та ін. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування 

навчальної дисципліни: 

1) знати:  

порядок формування взаємодії між всіма учасниками туристичного 

ринку та фактори ризику в туристичному секторі; 

туристичні ризики в соціальному середовищі; 

природні та техногенні небезпеки; 

особисті фактори ризику туриста; 

зміст національної політики та державного планування безпеки у сфері 

туризму; 

вимоги організаційно-правового забезпечення туристичної діяльності 

в Україні; 

порядок забезпечення безпеки туристів і екскурсантів, здійснення 

контролю за виконанням заходів безпеки туристичних послуг, страхування 

туристів; 

небезпеки, що стосуються туристів на рівнях туристичного центру, 

сектору та підприємства; 

механізми інформаційного забезпечення безпеки туризму; 

роль і місце міжнародних організацій: ІКАО, ІАТА, АСI, ICPO, ВОЗ, 

WCO, ЕК, діяльність ВТО в забезпеченні безпеки туризму; 



2) уміти: 

ідентифікувати небезпеки природного та антропогенного середовищ, 

кількісно оцінювати можливість їх реалізації; 

забезпечити координацію зусиль колективу підприємства, що надає 

туристичні послуги, в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків; 

оцінювати середовище перебування туристів щодо особистої їх 

безпеки, безпеки колективів; 

здійснювати моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтовувати 

головні принципи, способи і засоби збереження життя, здоров’я людей в 

умовах надзвичайних ситуацій; 

оцінювати збитки від надзвичайних ситуацій та ефективність заходів 

забезпечення безпеки туристів. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

здатність працювати у національному та міжнародному просторі, 

застосовувати навички управління у сфері безпеки туризму, зрозуміле і 

однозначне доведення власної позиції та висновків, а також інформацію та 

пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців, партнерів та туристів. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Безпека туризму: зміст та загальна характеристика. 

Тема 2. Організаційно-правові аспекти безпеки туризму.  

Тема 3. Механізм забезпечення безпеки туризму.  

Тема 6. Інформаційне забезпечення безпеки туризму.  

Тема 7. Ефективність організації безпеки туризму.  

Тема 8. Забезпечення безпеки туризму за кордоном. 
Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти: 

к.т.н., доц. Панкратов Олег Михайлович, kaf_re_bgd@ukr.net. 
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