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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, необхідними
для створення безпечних умов подорожей; проектування нових туристичних об’єктів і
технологічних процесів відповідно до сучасних вимог по екології та безпеки їх
експлуатації.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з організації туризму, готельного та ресторанного
господарства, спеціальних видів туризму, правового регулювання туристичної
діяльності
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 знати, розуміти і вміти використовувати на  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
практиці базові поняття з теорії туризму, організації наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
туристичного процесу та туристичної діяльності історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
суб’єктів ринку туристичних послуг, а також загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
світоглядних та суміжних наук (ПР02);
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
 ідентифікувати туристичну документацію та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя (К02);
вміти правильно нею користуватися (ПР08);

Програмні результати навчання
 організовувати
процес
обслуговування
споживачів туристичних послуг на основі
використання
сучасних
інформаційних,
комунікаційних
і
сервісних
технологій
та
дотримання стандартів якості /норм безпеки (ПР09);
 адекватно оцінювати свої знання і застосовувати
їх в різних професійних ситуаціях (ПР18);
 професійно виконувати завдання в невизначених
та екстремальних ситуаціях (ПР22).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03);
 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04);
 знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки
професійної діяльності (К15);
 розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного
туристичного
обслуговування
(готельного,
ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного (К20);
 здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та
складних форс-мажорних обставинах (К23);
 здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства (К29).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності в туризмі
Тема 1. Теоретичні основи Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Методологія
безпечної діяльності в
завдання; обговорення матеріалу занять; виживання»,
«Харчування
в
умовах
туризмі.
виконання навчальних завдань; завдання автономного існування», «Небезпеки в
самостійної роботи; тестування
умовах
походу»,
«Орієнтування
на
місцевості, «Аварійне укладання», «Ночівля
без намету».
Тема 2. Вплив
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Найбільші в
навколишнього
завдання; обговорення матеріалу занять; сучасній історії … та їх наслідки для туризму
середовища.
виконання навчальних завдань; завдання в країні» (повені, землетруси, цунамі, снігові
самостійної роботи; тестування
лавини, селі, бурі, урагани і тайфуни).
Тема 3. Медичні аспекти
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на тему «Туризм і
безпеки в туризмі.
завдання; обговорення матеріалу занять; наркотики».
виконання навчальних завдань; завдання Підготувати доповідь на тему: «Міжнародні
самостійної роботи; тестування
медико-санітарні правила (країна на вибір)».
Тема 4. Особиста безпека і Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми «Я втратив
безпека майна туристів.
завдання; обговорення матеріалу занять; документи під час індивідуальної подорожі:
виконання навчальних завдань; завдання мої дії», «Я втратив документи під час
самостійної роботи; тестування;
групового туру: мої дії».
поточна модульна робота
Модуль 2. Вимоги до забезпечення безпеки життєдіяльності туриста в різних видах туризму та на транспорті
Тема 5. Техногенні
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферат на тему: «Техногенні
небезпеки і безпека
завдання; обговорення матеріалу занять; катастрофи та їх вплив на розвиток
перевезення.
виконання навчальних завдань; завдання туризму».
самостійної роботи; тестування
Тема 6. Відпочинок на
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на тему «Дайвінг в
воді і його безпека.
завдання; обговорення матеріалу занять; морі, океані (на вибір)».
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 7. Безпека в’їзного та Відвідування занять; захист домашнього Скласти план і рекомендований зміст бесіди
виїзного туризму.
завдання; обговорення матеріалу занять; для туристів перед виїздом за кордон (країна
виконання навчальних завдань; завдання на вибір).
самостійної роботи; тестування
Тема 8. Безпека музейноВідвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему «Найбільші
виставкової діяльності.
завдання; обговорення матеріалу занять; пограбування музеїв сучасності».
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування.
Тема 9. Забезпечення
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Розвиток та
безпеки при проектуванні
завдання; обговорення матеріалу занять; безпека спелеотуризму в Україні та світі»,
туру, туристських послуг
виконання навчальних завдань; завдання «Розвиток та безпека рибальського туризму в
та їх здійсненні.
самостійної роботи; тестування;
Україні та світі», «Розвиток та безпека
поточна модульна робота
екстремального туризму в Україні та світі».
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (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. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-9): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів);
обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання
50
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

