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 Професія: 4144 Агент з організації туризму  

Тема 1. Ознайомлення з туристичним підприємством. Безпека праці, 

пожежна безпека в туристичному підприємстві. 

 1.1 Ознайомлення з туристичним підприємством. Безпека праці, 

пожежна безпека в туристичному підприємстві. 

 Мета уроку  

 Навчальна – відпрацювати навички організації роботи в навчальному 

туристичному агентстві, засвоїти дотримання правил з охорони праці та 

пожежної безпеки під час навчального процесу та у туристичній сфері 

діяльності.  

Розвивальна –  сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового 

запасу, розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх 

на практиці.  

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  

сприяти підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в 

колективі. 

Матеріали до теми та пояснення трудових операцій:  

Охорона праці - система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя 

і здоров'я  працездатності людини  під час трудової діяльності. 

  



 

Охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки, 

якими б вагомим не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати 

людині втраченого здоров'я, а тим більше життя. Тому, в Законі України 

«Про охорону праці» підкреслюється, що основним принципом державної 

політики України є пріоритет життя і здоров'я людини над результатами її 

праці. Законодавство України про охорону праці являє собою систему 

взаємозв'язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у 

галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності 

людини в процесі праці. Воно складається з Закону України «Про охорону 

праці», Кодексу законів про працю України, Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 



на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  

 

 

Менеджер з туризму зобов'язаний дотримуватись вимог законодавчих та 

загальних нормативно-правових актів України з питань охорони праці, 

пожежної і радіаційної безпеки та безпеки життєдіяльності, а також 

інструктивно-методичних документів з питань безпеки життєдіяльності. 

Також менеджер з туризму повинен бути ознайомлений з такими 

Державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про 

охорону праці як «Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку 

знань працівників з питань охорони праці»; «Типове положення про 

інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної  



Пожежна безпека – відсутність неприпустимого ризику виникнення і 

розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим 

істотам, матеріальним цінностям і довкіллю.  

 

Пожежна безпека входить в комплекс заходів з охорони праці, і організаційна 

робота в цій сфері на об’єктах господарювання включає широкий спектр 

заходів, а саме: 

 створення умов для безпечної праці, 

 мінімізації ризику виникнення пожеж, 

 своєчасне і повноцінне забезпечення технічними засобами для 

запобігання займання та усунення самих пожеж та їх наслідків, 

 контроль дотримання протипожежних вимог і норм законодавства, 



 розробка і впровадження регламентів по гасінню пожеж, евакуації та 

порятунку з місць пожежі й задимлення людей і майна (матеріальних 

цінностей), 

 внутрішнє і зовнішнє навчання співробітників. 

У разі, якщо підприємство орендує площі в іншої особи, сторони повинні в 

письмовій формі домовитися про те, хто з них і на яких умовах здійснює ці 

роботи.  

Вимоги до пожежної безпеки на підприємстві неухильно повинен 

дотримуватися кожен співробітник, а організаційна складова при цьому 

покладається на посадових осіб за відповідним рішенням керівництва і 

прописується в посадових інструкціях і положеннях по структурним 

підрозділам.  

Зокрема, вказуються конкретні території, ділянки, зони, об’єкти, цілі будівлі і 

їх частини, поверхи, на яких відповідального співробітника повинне 

проводити такі організаційні роботи. 

 



Безпека життєдіяльності (БЖД) – це система знань, спрямованих на 

забезпечення безпеки у виробничому і невиробничому середовищі з 

урахуванням впливу людини на життєве середовище. БЖД в туристичній 

індустрії – невід'ємна частина і загальна освітня складова підготовки 

всебічно розвиненого професіонала туристичної сфери, саме тому ця 

дисципліна повинна вивчатися і засвоюватися студентами всіх туристичних 

спеціальностей вузів. Стосовно туристичних спеціальностей особлива увага 

при вивченні надається системі законодавчих актів, організаційних, 

інженернотехнічних, соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження 

здоров'я і працездатності людини.   

 Туризм – це одна із найбільш перспективних галузей в Україні, яка у 

багатьох країнах світу є головним джерелом прибутку. Туризм - це сфера 

господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового 

продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки 

вона може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності. 

Туристичне підприємство - це самостійний господарюючий статутний 

суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює ко мерційну та 

науководослідну діяльність із метою отримання прибутку.   

У сучасному світі туризм - це багатобічне явище, тісно пов'язане з 

економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, 

спортом та іншими науками. Професійна практика є завершальним етапом 

навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, 

практичних умінь і навичок, набуття професійного досвіду. На ринку 

туристичних послуг функціонує велика кількість підприємств, які 

пропонують різноманітні туристичні характерні та супутні послуги. У м. 

Києві зареєстровано 2257 туристичних підприємств, 1074 – турагенти і 1183 

– туроператорів. Управління матеріально-технічними ресурсами 

підприємства Туристичні підприємства для здійснення виробничого процесу 



використовують певні засоби: матеріальні, трудові, природні, інформаційні, 

грошові. Отже, важливого значення набуває визначення засобів виробництва. 

Матеріально-технічна база туризму охоплює комплекс туристичних споруд 

(будівель), їх технічне устаткування (оснащення, інструменти), транспортні 

засоби та інші основні засоби. Отже, основні засоби туристичного 

підприємства є сукупністю матеріальних ресурсів (об'єктів і устаткування) 

разом із необхідними елементами оснащення.   

Відео матеріали за поданою темою: 

https://www.youtube.com/watch?v=GNYLOLlibzs 

https://www.youtube.com/watch?v=1uuvwpy38-0 

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ:  

Дати відповідь на питання.  

1) Охорона праці- це? 

2) Що таке пожежна безпека? 

3) Які ваші дії у разі виникнення пожежі? 

4)  Що таке безпека життєдіяльності?   

 

Завдання: 

Створити коллаж на тему: « Дотримання вимог охорони праці у 

туристичному агентстві »  

Відповіді на виконані  завдання надсилати на електронну адресу  

karpenkog07@gmail.com  

 

У темі листа вказати прізвище та ім’я учня, № уроку.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNYLOLlibzs
https://www.youtube.com/watch?v=1uuvwpy38-0

