
 

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 № 134 

Дата: 25.04.2022 

Тема: Екстремальні ситуації в туристичному поході 

Мета: охарактеризувати поняття екстремальних ситуації в туристичному поході; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

           Екстремальна ситуація виникає тоді, коли туристи, опинившись у складних нештатних 

умовах, не готові подолати ускладнення, які виникли внаслідок стихійного лиха, погіршення 

погодних умов, втрати спорядження та продуктів харчування, помилки в тактиці проходження 

складних ділянок рельєфу, втрати орієнтації тощо. 

    Екстремальна ситуація - будь-яка подія, що спричиняє різку зміну нормальних умов 

життєдіяльності людини. Серед екстремальних ситуацій виділяють позаштатні ситуації, аварії і 

нещасні випадки. 

     Позаштатна ситуація - будь-яка пригода, що містить у собі загрозу для здоров'я людей, 

призводить до виникнення аварії та значно ускладнює виконання програми походу. Іноді для її 

означення використовується аналогічний за змістом термін "надзвичайна пригода". 

     Аварійна ситуація, аварія - вихід з ладу будь-якого механізму, пристрою, спорядження в ході його 

використання під час пересування на маршруті. 

      Нещасний випадок - пригода, що завдала шкоди людині і трапилася з не залежних від неї причин. 

       Катастрофа - подія природного або техногенного походження, що привела до загибелі людей і 

завдала збитків в особливо великих масштабах. 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке екстремальна ситуація? 

2. Що таке катастрофа? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати матеріал з 

теми; переглянути фільм «Неможливе» (2012р.реж. Хуан Антоніо Байона) 

 

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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