
 

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 № 129 

Дата: 20.04.2022 
Тема: Медичне страхування в туризмі 

Мета: охарактеризувати поняття медичного страхування в туризмі; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

    Нерідко туристи самі порушують встановлені в країні правила поведінки, через що потрапляють 

у ризиковані ситуації, які не вважаються страховими випадками: купаються при штормовій погоді, 

стрибають із парашутом без відповідної підготовки, займаються віндсерфінгом у місцях, де існує 

загроза зустрічі з акулами, необережно поводяться в містах із підвищеною криміногенністю, 

відвідують сумнівні розважальні заклади тощо. Теплових ударів, сонячних опіків, фотодерматитів 

також можна уникнути, якщо поводитися розумно і звикати до сонця поступово. 

       Уникнути проблем, які спричиняють вживання незвичних продуктів і зміна режиму 

харчування, можна, якщо ретельно мити руки і з обережністю вживати екзотичну їжу. Якщо на 

літній відпочинок за кордон їдуть туристи, які страждають хронічними захворюваннями, з надією 

погрітися, подихати морським чи гірським повітрям, підлікувати старі болячки, їм варто подбати 

про себе заздалегідь і захопити медикаменти, якими вони звикли користуватися вдома. Різка зміна 

клімату і режиму може згубно позначитися на здоров'ї, і відпочинок обернеться проблемами. При 

цьому жодна страхова компанія не візьме на себе оплату всіх витрат з лікування захворювання. 
 

Питання для самоперевірки:  

1. Що не є медичними страховими випадками? 

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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