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Урок № 142-143 

Дата: 30.04.2021 

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: 

            Ліки, що входять до аварійного комплекту, слід витрачати дуже економно, максимально 

використовуючи підручні засоби і матеріали, щоб зберегти необхідні медикаменти для більш 

тяжких випадків. 

     Дуже часто екстремальні ситуації виникають у зв'язку з частковою або повною втратою продуктів 

і води. В густонаселеній місцевості відновлення запасів обмежується в основному матеріальними 

витратами і не віднімає багато часу. В умовах автономного функціонування групи у віддалених 

районах повна втрата продовольства розглядається як надзвичайна подія, що виключає можливість 

продовження подорожі чи роботи в нормальному режимі і вимагає термінового виходу до населених 

пунктів найкоротшим і найбезпечнішим шляхом. Спроба прохарчуватися за рахунок полювання на 

дичину, рибалки чи збирання їстівних рослин обернеться невиправданою витратою асу і 

перетворить експедицію на експеримент з виживання. 

     При аналізі шляхів виходу з екстремальної ситуації необхідно реалістично оцінити відстань, 

швидкість пересування, енерговитрати і супутні труднощі. В таких умовах необхідно перейти на 

режим повного або часткового голодування. Теоретичні розрахунки і дані, одержані під час 

експериментальних туристських подорожей, свідчать про те, що група може активно і без шкоди 

для здоров'я функціонувати в режимі повного голодування протягом двох - трьох тижнів. 

     Позбавлений харчування, що надходить ззовні, організм після відповідної перебудови починає 

витрачати свої внутрішні тканинні запаси. Вони є досить великими. З загальної маси людського 

тіла, що становить 70 кг, близько 15 кг припадає на жирову клітковину (135 тис. ккал), 6 кг -м'язовий 

білок (24 тис. ккал), інші речовини. Таким чином, енергетичні резерви організму досягають 160 тис. 

ккал. Безпечний для життя і здоров'я людини обсяг витрати цих резервів становить 40-45% (64-72 

тис. ккал). При мінімальній витраті 2500-2700 ккал на добу наявного резерву вистачить на 25-29 

днів. 

    Голод найбільш відчутний протягом у перших трьох-п'яти днів. Поступово відчуття голоду 

послаблюється, самопочуття покращується, відновлюється працездатність. 

Розрізняють чотири типи голодування: 

 абсолютне - коли відсутні їжа та вода; 

 повне - коли відсутня їжа, але є вода; 

 неповне - коли їжа вживається в обмеженій кількості, якої не вистачає для відновлення 

енерговитрат 

 часткове - коли при достатній кількості їжі і води людина не отримує окремих необхідних 

речовин (вітамінів, білків тощо). 

     При абсолютному голодуванні людина гине через кілька днів, при ловному у сприятливих 

кліматичних умовах може прожити 60-65 діб. Термін "безпечне голодування" коливається в досить 

широких межах і залежить від віку людини, статі, комплекції, індивідуальних особливостей 

організму, психічного стану на момент голодування. Помітно знижують його безпечність фактори, 
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що спричиняють посилення обміну речовин: несприятливі кліматичні умови (холод, дощ, сніг, 

сильний вітер і т. ін.), фізична активність, підвищена емоційність, відповідність одягу погодним 

умовам тощо. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Як харчуватися туристу у разі втрати продуктів?2. Які вам відомі способи побудови 

укриття в теплу пору року? 

 

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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