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Урок № 144-145 

Дата: 05.05.2021 

Тема: Дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації 

Мета: охарактеризувати дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

            На практиці в екстремальних ситуаціях голод досить рідко стає прямою причиною загибелі 

людини. Як правило, він посилює вплив інших несприятливих факторів. У цьому й полягає його 

головна небезпека. Голодна людина більш вразлива для хвороб, важче їх переносить, швидше 

замерзає. При тривалому голодуванні сповільнюються реакції, послаблюється розумова діяльність, 

різко знижується працездатність. З усіх цих причин кожна група, виходячи на маршрут, повинна 

мати недоторканий харчовий запас, у складі висококалорійних продуктів із тривалим терміном 

зберігання, що не потребують кулінарної обробки. Вони повинні мати невеликий об'єм і вагу. 

Середня добова норма таких продуктів на одну людину повинна становити 300-500 ккал, у 

залежності від конкретних умов маршруту. 

     В разі екстремальної ситуації всі продукти, які вдалося врятувати, необхідно розсортувати 

відповідно до терміну їх зберігання. Продукти, що швидко псуються, слід спожити в першу чергу 

або спробувати їх законсервувати. Навіть невеликий запас продуктів дозволяє позбутися почуття 

страху перед неминучим голодуванням. Часткове поповнення енергетичних витрат організму є 

значно кращим, ніж повне голодування. Експериментально доведено, що раціон, при якому 

відновлюється лише 10-15% добової витрати енергії, є значно кориснішим для самопочуття і 

працездатності. 

     При недостатньому запасі продуктів протягом перших двох-трьох днів від вживання їжі краще 

утриматись. Треба зберегти всі предмети з натуральної шкіри (взуття, ремені, піхви і т. п.). У 

скрутному становищі шкіряні вироби розрізають на дрібні шматочки, розмочують у воді або 

проварюють і вживають у їжу. 

     Людям, що потрапили в екстремальну ситуацію, необхідно вжити енергійних заходів для 

забезпечення себе; їжею за рахунок збирання дикорослих їстівних рослин, полювання, рибалки. 

Можна також збирати водорості, молюсків, ракоподібних, жаб, черепах, пташині яйця. Їстівними 

є всі види ящірок, а також змії (без голови). 

     В їжу вживаються також водяні жуки, гладкошкіра гусінь (без волосяного і хітинового покрову), 

дощові черв'яки, личинки мурашок та інших комах. Їх можна їсти сирими, але краще зварити. 100 

г харчової маси коників містить 225 кал. З висушених і подрібнених коників і сарани можна 

випікати хлібці. 

    Якщо точно відомий напрямок руху, краще йти голодним маршем, щоб, не витрачаючи сил на 

збирання плодів і полювання, якомога швидше дістатись до найближчого населеного пункту. 

Рухаючись у режимі голодного маршу по 5-6 год. на день, за 10-12 днів можна подолати 200-250 км, 

що виявитись достатнім, для виходу з критичної ситуації. 

     Тривале голодування вимагає довгого періоду відновлення організму. На практиці встановлено, 

що тривалість відновлення повинна дорівнювати тривалості голодування. Після виходу до 

населеного пункту не менше п'яти-семи днів необхідно послідовно дотримуватись соко - овочевої, 
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молочно-овочевої безсольової дієти. На третій-четвертий день можна включити до раціону різні 

каші. їжу і напої вживають невеликими порціями п'ять-шість разів на день. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Як харчуватися туристу у разі втрати продуктів?  

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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