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Урок № 119-120 

Дата: 26.04.2021 
Тема: Психофізіологічні навантаження 

Мета: Охарактеризувати психофізіологічні навантаження; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Психофізіологічні чинники ризику: фізичні та нервово-психічні перенавантаження. 

    Усунення або зниження впливу психофізіологічних чинників ризику досягається: 

 раціональною побудовою програми обслуговування туристів, графіків переміщення за 

маршрутом, що передбачають належні умови для нормальної життєдіяльності людини (сну, харчування, 

задоволення санітарних і побутових потреб); 

  врахуванням психофізіологічних особливостей туристів під час формування туристичної 

групи; 

 дотриманням ергономічних вимог до туристського спорядження й інвентаря, транспортних 

засобів, меблів. 

      Турист намагається відпочити інтенсивно. Втім, у повсякденному житті ніхто з нормальних 

людей не купається у морі п'ять разів на день, не ходить щодня у спеку на багатогодинні екскурсії, не 

танцює і не співає сім днів поспіль до ранку, не вживає таких різноманітних і незвичних страв. Тобто на 

відпочинку організм піддається перенавантаженням (за умови, якщо це не оздоровлювальний тур під 

наглядом лікарів і з дотриманням особливого режиму). Багато екскурсій, наприклад похід у гори, 

морські й тривалі автобусні екскурсії, розраховані на фізично здорових людей, спроможних витримати 

короткочасні перенавантаження. Людям похилого віку, дітям, людям з ослабленим організмом, 

хронічними захворюваннями, тим, хто боїться висоти або не переносить морської хитавиці, варто 

порадитися з лікарем і, можливо, відмовитися від участі в таких походах. Для окремих турів варто 

вимагати від туристів медичної довідки, що підтверджує можливість здійснювати таку подорож. 

     При проектуванні маршруту варто враховувати реальну спроможність людей сприймати 

інформаційні потоки, надавати їм вільний час для відпочинку і самостійного ознайомлення з 

туристичними ресурсами. Слід старанно планувати програму, графік переміщення, проведення заходів, 

а також достатні тимчасові проміжки для забезпечення нормальної життєдіяльності людини. 

Визначаючи складність екскурсійної програми, необхідно враховувати і підготовку туристів, їхній 

інтелектуальний рівень, психофізичні особливості групи, а також традиції, звичаї, релігію. 

   Транспортні засоби є джерелом підвищеної небезпеки, незважаючи на те, що безпека - один із 

найважливіших моментів в усіх варіантах перевезення. Автобуси потрапляють у дорожні пригоди, 

залізничні поїзди (навіть суперсучасних ліній) сходять з рейок, морські й річкові судна тонуть, а літаки 

всіх марок і конструкцій зазнають аварій. Причини катастроф здебільшого мають технічний або 

природний характер, але нерідко це роблять і терористи. Щотижня світ здригається від жахливих 

повідомлень та демонстрації сцен загибелі десятків, а то й сотень туристів. Проте в загальному обсязі 

перевезень це низький відсоток випадків, інакше ніхто б нікуди не їздив. Крім того, кожний турист, 

відправляючись у подорож, зрозуміло, вважає, що саме з ним нічого такого не трапиться. 

На кожному виді транспорту діють свої правила та інститут страхування пасажирів і їхнього багажу. 

Це відображено у міжнародних Конвенціях про повітряні, морські, автомобільні та залізничні 

перевезення, у яких правила безпеки посідають центральне місце. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке психофізіологічні навантаження?  

2. Як  досягається усунення або зниження впливу психофізіологічних чинників ризику? 
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Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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