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Урок № 121-122 

Дата: 27.04.2021 
Тема: Специфічні чинники ризику 

Мета: Охарактеризувати специфічні чинники ризику; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

    Специфічні чинники ризику в туризмі зумовлені: 

 можливістю виникнення природних і техногенних катастроф у зоні розміщення 

туристського підприємства або маршруту, а також інших надзвичайних ситуацій 

(зокрема, пов'язаних зі станом громадського порядку в районі обслуговування 

туристів); 

  технічним станом використовуваних об'єктів матеріально-технічної бази 

(туристських готелів, баз, кемпінгів, канатних доріг і бугельних підйомників, 

туристських трас, серед них гірсько-пішохідних, лижних, гірськолижних, водних, 

верхових і в'ючних тварин, різноманітних транспортних засобів, велосипедів, 

маломірних і гребних суден, архітектурних, природних пам'яток); 

 складним рельєфом місцевості (річковими порогами, гірськими схилами, 

скельними, льодовими ділянками туристських трас); 

  рівнем професійної підготовленості персоналу (інструкторів, екскурсоводів); 

  підготовкою туристів до пересування за маршрутом певного виду і категорії 

складності (інструктаж, екіпірування); 

 інформаційним забезпеченням (гідрометеорологічні прогнози, маркування трас 

туристських маршрутів). 

     При виникненні надзвичайних ситуацій (стихійні лиха: виверження вулканів, шторми, 

урагани, зливи і повені, землетруси, спалахи небезпечних інфекційних захворювань) 

спеціальні національні та міжнародні органи і служби вживають негайних заходів з 

порятунку людей, зокрема туристів, і вивезення їх із небезпечних районів. В Україні ці 

питання вирішує Міністерство з питань надзвичайних ситуацій (МНС). 

    В Україні діє Закон "Про туризм", який передбачає систему гарантування безпеки 

туристів та порядок продажу туристичних послуг, включаючи розгляд усіляких ризиків, що 

можуть спричинити несприятливі наслідки і завдати шкоди здоров'ю туриста та його майну. 
 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке специфічні чинники ризику?  

2. Чим зумовлені специфічні чинники ризику? 

 

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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