
 

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 № 115 

Дата: 14.04.2022 
Тема: Вплив довкілля на самопочуття туристів 

Мета: Охарактеризувати вплив довкілля на самопочуття туристів; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

Вплив довкілля зумовлений підвищенням або зниженням температури, вологістю і рухом 

повітряних мас, опадами в зоні обслуговування туристів, різкими перепадами 

барометричного тиску. 

    Показники мікроклімату в приміщеннях, де обслуговуються туристів, а також у 

транспортних засобах мусять відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам. 

    Шкідливим впливам цих чинників ризику можна запобігти завдяки: 

 вибору сприятливої пори року, часу доби для проведення туристського заходу; 

  раціональному проектуванню траси туристського маршруту; 

  проектуванню погодних умов району; 

  спорудженню на трасах туристських маршрутів укриттів від негоди; 

  оснащенню приміщень і транспортних засобів кондиціонерами, засобами 

дезодорації повітря, опалення, автоматичного контролю і сигналізації; 

  забезпеченню відповідного екіпірування туристів, включаючи засоби 

індивідуального захисту; 

  своєчасному інформуванню про реальні й прогнозовані умови на маршруті 

(кліматичні, перепади висот на маршрутах). 

 

Урок № 116 

Дата: 14.04.2022 
Тема: Вплив довкілля на самопочуття туристів 

Мета: Охарактеризувати вплив довкілля на самопочуття туристів; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

       Особливо небезпечні чинники виявляються при переміщенні в інший часовий пояс та 

кліматичні умови, що різко відрізняються від звичних. Оскільки туристична подорож 

короткочасна, то організм людини не завжди може швидко пристосуватися до зміни цих 

умов. Турист не висипається і погано почуває себе при невідповідності місцевого часу, 

погано сприймає інформацію на екскурсіях, існує навіть такий вислів - "червоне око". 

Потрапляючи у спекотний клімат, людина піддається підвищеному тепловому впливу. 

Якщо, наприклад, в Ізраїлі влітку не споживати достатню кількість води (до 5 літрів на 

день), то може настати зневоднення організму, яке матиме серйозні наслідки для здоров'я 

туриста. Тому програма туру завжди має бути старанно відпрацьована з урахуванням 

фізичного стану туриста, не бути зайво напруженою, щоб люди мали час на адаптацію до 

місцевих умов і відпочинку. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Як можна запобігти шкідливим впливам  чинників ризику ? 

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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