
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 112 

Дата: 13.04.2022 
Тема: Медико-санітарні формальності 

Мета: Охарактеризувати медико-санітарні формальності; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

       Із зростанням туристського потоку у світі, вдосконаленням транспортних перевезень, 

розширенням географії турпоїздок питання особистої безпеки туристів набувають 

особливого значення. Однак безпека міжнародного туризму — це гарантія не лише 

особистої безпеки, а й збереженості майна туристів, поваги до їхніх прав і свободи, 

надійності туристичних об'єктів і сприятливого навколишнього середовища, особливо в 

районах визначних туристичних пам'яток. Безпека міжнародного туризму повинна 

забезпечуватися з моменту перетину кордону при використанні транспорту, розміщенні в 

готелі, відвідуванні рекреаційних і туристичних об'єктів та ін. Міжнародний досвід 

розробки заходів безпеки і захисту туристів вивчає й узагальнює UNWTO. 

   У рекомендаціях Конференції особливу увагу приділено захисту туристів від 

терористичних актів. Оскільки тероризм становить реальну загрозу туризму і пересуванням 

туристів, до терористів необхідно ставитися як до будь-яких інших карних елементів, їх 

потрібно переслідувати і карати; тільки тоді жодна країна не стане для терористів 

безпечним притулком. 

    Держава, що приймає, і держава, з якої турист прибув, повинні вживати всіх заходів, щоб: 

 законодавство країн було спрямоване на боротьбу з насильством і злочинністю, а 

також на захист і збереження навколишнього середовища, особливо в районі 

визначних туристичних центрів; 

  у кожній державі був створений спеціалізований центральний орган із гарантування 

безпеки туристів у разі епідемій і загрози терактів, а також у разі вчинення серйозних 

і систематичних злочинів проти туристів і їхнього майна; 

 забезпечити базове страхування туристів на випадок основних ризиків, з якими вони 

зіштовхуються (хвороба, крадіжка); 

  розвивати тісну взаємодію державних органів з компетентними органами на всіх 

рівнях, а також з туристичними і готельними асоціаціями, агентствами, 

авіакомпаніями і будь-якими іншими органами, зацікавленими в безпеці туризму; 

  інфраструктура місць туристичного призначення могла прийняти і розмістити 

потоки туристів, які виникають епізодично під час сезону, з урахуванням 

можливості здійснення заходів, спрямованих на охорону їхнього здоров'я в сфері 

суспільного харчування й обмеження негативних наслідків для навколишнього 

середовища; 

  спростити й прискорити позасудові суперечки між туристами і турфірмами, для 

чого повинен бути створений відповідний орган, наприклад, служба захисту 

споживачів; 

  надавати взаємну технічну допомогу, в разі необхідності, шляхом обміну досвідом 

у галузі безпеки і захисту туристів; на підставі міжнародних угод сприяти обміну 

фахівцями з безпеки туристів. 
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Мета: Охарактеризувати медико-санітарні формальності; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

Держава і приватний сектор повинні: 

 підвищувати рівень поінформованості з питань безпеки і захисту туристів як 

працівників сфери туризму, так і громадськості; 

  сприяти всіма необхідними способами підготовці представників різних професій, 

які прямо чи опосередковано відповідають за безпеку і захист туристів; 

  у разі терористичних актів надавати в розпорядження інших держав усю необхідну 

інформацію про обставини, які виникли; 

  надавати туристам, які зазнали зазіхань чи потрапили у скруту, право на одержання 

невідкладної медичної допомоги, можливості повідомити свою родину, 

використовуючи при цьому найбільш оперативні засоби зв'язку, право без внесення 

будь-якої застави почати судову справу проти осіб, які вчинили зазіхання, й 

одержати з цією метою потрібну юридичну допомогу; 

 вживати всіх необхідних заходів, щоб викрадену і згодом знайдену власність 

повернути в країну, з якої прибув турист. 

     До безпечних для туризму умов належать: спокійна політична ситуація в країні, 

відсутність надзвичайних ситуацій і стихійних явищ, низька криміногенність чи її 

відсутність, чітка взаємодія державних органів і туристичних організацій з охорони 

туристичних об'єктів, дружелюбність і відкритість громадян. За таких умов не повинні 

порушуватися права і свобода як самих туристів, так і жителів країни перебування. 

    Найпоширеніший туристичний центр може втратити свою привабливість через 

небезпечні для туризму умови; політичну нестабільність, природні катастрофи, епідемії, 

небезпечні для життя метеорологічні умови, несприятливу екологію, криміногенну 

ситуацію, злочинність тощо. 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке формальності безпеки? 

2. Для чого потрібні формальності безпеки? 

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 

 

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 
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