
 

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 № 141 

Дата: 26.04.2022 

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: 

            На практиці в екстремальних ситуаціях голод досить рідко стає прямою причиною загибелі 

людини. Як правило, він посилює вплив інших несприятливих факторів. У цьому й полягає його 

головна небезпека. Голодна людина більш вразлива для хвороб, важче їх переносить, швидше 

замерзає. При тривалому голодуванні сповільнюються реакції, послаблюється розумова діяльність, 

різко знижується працездатність. З усіх цих причин кожна група, виходячи на маршрут, повинна 

мати недоторканий харчовий запас, у складі висококалорійних продуктів із тривалим терміном 

зберігання, що не потребують кулінарної обробки. Вони повинні мати невеликий об'єм і вагу. 

Середня добова норма таких продуктів на одну людину повинна становити 300-500 ккал, у 

залежності від конкретних умов маршруту. 

     В разі екстремальної ситуації всі продукти, які вдалося врятувати, необхідно розсортувати 

відповідно до терміну їх зберігання. Продукти, що швидко псуються, слід спожити в першу чергу 

або спробувати їх законсервувати. Навіть невеликий запас продуктів дозволяє позбутися почуття 

страху перед неминучим голодуванням. Часткове поповнення енергетичних витрат організму є 

значно кращим, ніж повне голодування. Експериментально доведено, що раціон, при якому 

відновлюється лише 10-15% добової витрати енергії, є значно кориснішим для самопочуття і 

працездатності. 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що варто зробити з продуктами, які вдалося врятувати в разі екстремальної ситуації? 

 

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 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

