
 

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 № 135 

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: 

     Під час туристських походів у групі, що перебуває в природному середовищі, завжди присутній 

фактор ризику. В природних умовах екстремальні ситуації переважно пов'язані із суб'єктивними 

чинниками: непорозуміння в групі, чвари та незгоди, перевтома, втрата групового та спеціального 

спорядження внаслідок переправи через гірську ріку, відставання від групи учасника, втрата або 

псування продуктів харчування. До суб'єктивних чинників належать і тактико-технічні фактори: 

втрата орієнтування, пееоцінка власних сил та недооцінка перешкод, неповноцінний відпочинок 

вночі, поспіх у прийнятті рішень, недотримання графіку, ритму, протяжності руху та поганий 

розподіл вантажу. 

    Аналіз нещасних випадків на маршруті показує, що більшість із них є наслідком хибних дій 

учасників походів ще до виходу на маршрут - у період підготовки до походу. Це випадковий підбір 

учасників походу, їхня психологічна несумісність та недбало розроблений маршрут. 

     Тільки незначна частина аварій виникає з об'єктивних причин, коли група потрапляє в зону 

стихійного лиха: повені, урагану, пожежі тощо. Тому ретельний підбір учасників походу, створення 

здорового психологічного клімату у групі ще до походу, а згодом - і на маршруті, ретельна 

підготовка та тренування проходження конкретних природних перешкод, підбір спеціального 

спорядження та набуття навичок його застосування -все це стає запорукою безаварійного 

проходження маршруту. 

Урок № 136 

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: 

Які б небезпеки не траплялися на шляху туристської групи, оцінити їх і відповідно діяти повинен 

вміти кожен учасник групи. 

    Природні небезпеки можуть бути спричинені біологічними організмами (рослинами і тваринами). 

    Кліматичні природні процеси і явища теж являють собою специфічну групу природних перешкод 

- вони можуть бути основою (чинником) небезпеки за умови переоцінки своїх сил і спроби їх 

подолання. До таких явищ належать: ураганний вітер, буран, завірюха, курна (піщана) буря, спека, 

мороз, відлига, дефіцит кисню (в зоні високогір'я), темрява. До них також належать снігові 

утворення: фірни, тороси, карнизи, зледеніння, лавинні виноси. 

    Перед людьми, що опинилися в аварійній ситуації або в умовах автономного існування, з перших 

хвилин виникає ряд невідкладних завдань: 

- подолання стресового стану, викликаного аварійною ситуацією; 



- надання першої медичної допомоги потерпілим; 

- захист від несприятливих чинників навколишнього середовища; 

- підготовка засобів сигналізації та подання сигналу допомоги; 

- визначення місцезнаходження; забезпечення групи водою та їжею. 

    Одним із найважливіших чинників безпеки в туризмі є знання правил надання першої медичної 

допомоги і комплектації аптечки швидкої допомоги. Неправильна медична допомога може різко 

погіршити стан потерпілого та спричинити його загибель. 

    Для гарантування безпеки необхідно дотримуватись таких правил: 

- якщо хтось із учасників серйозно захворів, не доцільно продовжувати подорож і намагатися 

лікувати його на маршруті; 

- у разі серйозної травми потрібно організувати аварійний схід з маршруту. 

         Опинившись у позаштатній ситуації, не слід шукати і визначати ступінь чиєїсь провини - це 

можна зробити згодом, а відразу необхідно визначитись, як вийти зі скрутного становища. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке аварійна ситуація? 

2. Яких правил необхідно дотримуватись для гарантування 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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