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Урок № 152-153 

Дата: 06.05.2021 

Тема: Аварійне спорядження для туристичного походу. Сигнали лиха 

Мета: охарактеризувати аварійне спорядження для туристичного походу та сигнали лиха; 

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

до професії. 

Хід уроку: 

                В туристській практиці використовуються також сигнали для рятувльно-пошукових 

авіаслужб. 

     У випадку екстремальної ситуації в разі необхідності виклику допомоги відряджають мобільну 

групу у складі не менше двох - трьох осіб (одного можна послати по допомогу лише в крайньому 

разі). Посильні повинні бути належним чином екіпіровані, мати з собою маршрутні документи і 

картографічні матеріали і добре знати: 

 точне місце нещасного випадку (координати на карті, назву місцевості, перевалу, ущелини, 

порогу, річки тощо); 

 час, коли трапилась аварія; 

 характер травм потерпілого (потерпілих), пошкодження (втрати) спорядження і обладнання; 

 потребу в тих чи інших медикаментах для потерпілих (інсулін, плазма, кров тощо). 

    Також привернути увагу можна знаками, викладеними на землі. 

    Рекомендовані розміри - 10 х 3 м для кожного сигналу. Знаки викладаються на відкритих 

місцях, які добре проглядаються зверху. Колір матеріалу, з якого викладають знак (ґрунт виритої 

неглибокої канави, пісок, каміння), повинен контрастувати з основним фоном галявини. Вночі 

знак можна викласти вогнищами. Такий знак добре видимий на десятки кілометрів. 

Міжнародні коди при комунікації "земля-повітря" 

 
 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що робити у випадку екстремальної ситуації в разі необхідності виклику допомоги? 

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 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

