
 

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 № 114 

Дата: 13.04.2022 
Тема: Небезпека травмування в подорожі 

Мета: Охарактеризувати небезпеку травмування в подорожі; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

Небезпека травмування може виникнути в результаті переміщення механізмів і предметів, 

тіл, складного рельєфу місцевості, зсуви гірських порід (каменепадів, селів, лавин), 

несприятливих ергономічних характеристик туристського спорядження й інвентарю, що 

спричинюють травми (незручне взуття - потертості шкірних покривів у туристів тощо), 

небезпечних атмосферних та інших природних явищ. 

Небезпеку травмування можна знизити завдяки: 

 захисним пристроям й огородженням рухомих механізмів, предметів, небезпечних 

ділянок території (підйомників, канатних доріг, ділянок осипів у горах, біля 

водоймищ, гірськолижних трас тощо); 

 використанню засобів індивідуального захисту (страхувальних мотузок, обв'язок 

при перетинанні складних ділянок туристського маршруту, головних шоломів, 

льодорубів, "карабінів" та іншого страхувального спорядження); 

  дотриманню ергономічних вимог до туристського спорядження й інвентарю; 

 дотриманню вимог будівельних норм, правил до житлових і громадських будинків, 

вимог відповідних нормативних документів до технічного стану транспортних 

засобів, що використовуються для перевезень туристів (екскурсійних автобусів, 

плавза-собів тощо); 

 попереджувальному інформуванню туристів про чинники ризику і заходи із 

запобігання травмам. Туристи мають знати, як уникнути можливих травм, яких 

заходів вжити і що зробити у разі отримання травми. 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке небезпека травмування? 

2. Як можна зазнати небезпекау травмування? 

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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