
 

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 № 137 

Дата: 25.04.2022 

Тема: Дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації 

Мета: охарактеризувати дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації; розвивати 

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

професії. 

Хід уроку: 

            У разі втрати спорядження найбільше уваги слід приділити організації ночівлі. Для цього 

будують укриття від дощу та вітру - курінь та навіс. Раму для куреня (окремі елементи) зв'язують 

репшнуром, шпагатом, корінцями ялини, скрученою або сплетеною травою, лозою. 

Використовуючи стовбури дерев, стовбури та корені повалених дерев, група значно швидше і з 

меншими фізичними затратами збудує укриття. 

   Будують курені одно - (рис. 1.1, а) або двосхилі (рис. 1.1, б). Тримальна перекладина кріпиться до 

двох стовбурів на висоті 1,5 метра. Крокви вкладаються на відстані 30-40 см. Зверху, на крокви, 

викладають гілки хвойних або листяних дерев. Дно куреня для комфортнішого відпочинку 

вистеляють гілками. Перед настилом розпалюють вогнище тайгового типу з двох-трьох колод на 

всю ширину куреня або стінки. Для кращого обігріву куреня за вогнищем доцільно вибудувати 

тепловідбивну стінку. 

 
Рис. 1.2. Основні типи укриття: а - односхилий навіс; б - двосхилий курінь; в - сніговий курінь. 

      За наявності тенту або поліетиленової плівки досить легко побудувати укриття для ночівлі (рис. 

1.3). А в теплі ночі можна ночувати просто неба, укрившись від роси плівкою (тентом). 

 
Рис. 1.3. Використання тенту та поліетиленової плівки замість намету 

 



Урок № 138 

Дата: 25.04.2022 

Тема: Дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації 

Мета: охарактеризувати дії туристичної групи у разі екстремальної ситуації; розвивати 

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

професії. 

Хід уроку: 

Взимку для ночівлі в аварійній ситуації найбільш надійними є снігові укриття. Найкраще зберігають 

тепло укриття закритого типу - іглу та сніжні печери. Печери будують в гірсько-тайговій та гірській 

місцевості, де снігові замети досягають кількох метрів. 

     На відкритій та безлісій місцевості (степ, тундра) з досить міцного насту нарізають сніжні блоки, 

з яких можна скласти стінку (рис. 1.4) або іглу (рис. 1.5) - ескімоське укриття зі снігу, яке надійно 

захищає від негоди навіть у сильні (до 40° С) морози. 

 
Печери та іглу доцільніше будувати невеликих розмірів. Менша порожнина швидше 

зігрівається теплом людей, а якщо горить хоча б одна свічка, повітря у печері може мати плюсову 

температуру. Але у такому разі (коли у печері або іглу горить свічка, примус чи газовий пальник), 

необхідно подбати про постійний доступ свіжого повітря. На випадок заносу та обвалу на ніч у 

снігову печеру необхідно брати з собою снігову пилку, лопату або сокиру. Накриватись у спальному 

мішку з головою не доцільно - від дихання спальний мішок відіпріє та промерзне. Якщо у печері 

дуже холодно, то голову краще накрити одягом. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які вам відомі укриття і для чого вони потрібні? 

2. Які вам відомі способи побудови укриття в теплу пору року? 

3. Які вам відомі способи побудови укриття в холодну пору року? 

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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