
 

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 № 143 

Дата: 27.04.2022 

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 посуду замість, кухля, миски, казанка можуть прислужитися консервні 

банки різної форми і розміру, пластмасові фляги і банки з-під харчових продуктів і напоїв. З 

березового лубу можна зробити миску у вигляді широкого кулька чи коробки. Ложку легко вирізати 

з м'якої деревини (липи, берези, клена, верби). 

    Найбільшу небезпеку для життя людини спека і спрага становлять у пустелях, напівпустелях і в 

степах. 

    Вплив високих температур на організм людини визначається їх сумарною дією (до 45-50°), 

інтенсивним сонячним ультрафіолетовим випромінюванням (до 70% тепла, що отримує людина); 

низькою вологістю повітря (2-20% удень, 20-60% уночі); високою температурою на поверхні фунту 

(він може нагріватись до 65-70°С). В пустелі людина отримує величезну кількість тепла - 300 ккал 

за годину і більше. В таких умовах можливий швидкий перегрів організму і, як наслідок, тепловий 

або сонячний удар. 

   Тепловіддача в організмі людини відбувається за рахунок розширення кровоносних судин і 

посиленого потовиділення. До 1 л поту за годину може випаруватися при наявності фізичного 

навантаження в умовах пустелі. Але в аварійній ситуації, при мінімальних запасах води, природний 

захисний механізм спрацьовує як ускладнюючий фактор: піт випаровуючись, виводить з організму 

також воду, відновлення втрат якої в даній обстановці практично неможливе. Наслідком є загальне 

обезводнення організму. 

     Початковим симптомом обезводнення є відчуття спраги, що виникає при втраті організмом 2% 

вологи коли цей показник досягає 10% виникають порушення зору і слуху, утруднення мови. 

Слизові оболонки висихають, твердіють, на них з'являються тріщини. Шкіра втрачає еластичність, 

стає в'ялою. Порушується координація рухів, настає непритомність, марення. При температурі вище 

30°С 15-процент-не обезводнення може стати причиною загибелі. 

 

Урок № 144 

Дата: 27.04.2022 

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: 

        Уже в перші хвилини після аварії в пустелі необхідно спорудити тіньове укриття. В разі втрати 

води необхідно вжити енергійних заходів для її пошуку, орієнтуючись за місцевими ознаками 

наявності води (рослинні індикатори і т. п.). Якщо пошуки виявились безрезультатними, невелику 

кількість води можна добути за допомогою конденсатора з поліетиленової плівки (рис. 1.). 



 
Рис. 1. Сонячний конденсатор (дистилятор) із поліетиленової плівки 

Кожна хвилина в умовах високих температур позбавляє людський організм кількох грамів 

води. Використання сонцезахисного тента з легкої тканини світлого кольору знижує втрату вологи 

більш, як удвічі. При відчутті спраги слід якомога довше утримуватись від вживання води. Пити 

воду треба дрібними ковтками, ретельно ополіскуючи рот і горло. Під час пересування можна, 

набравши в рота води, довго її не ковтати - це допомагає подолати спрагу. Найкращим засобом 

тамування спраги є неміцний (одна чайна ложка на 1 л води) і несолодкий зелений чай. 

    Виживання в пустелі можна визначити як оптимальне балансування між двома смертельними 

загрозами - загальним перегріванням і обезводненням. 

     Лінія маршруту в пустелі чи у степу не повинна відхилятись від населених пунктів більше як на 

30-40 км. 

    Необхідну для подорожі воду треба брати з собою. Від випадково виявленого на маршруті 

джерела не слід дуже віддалятися. Пересуватись бажано лише в прохолодний час доби (вечір, ніч, 

ранок), орієнтуючись за зорями, сходом і заходом сонця. В ночі треба ретельно обстежувати 

навколишню місцевість (за рахунок сухості повітря і рівнинного рельєфу світло в пустелі і в степу 

можна помітити за десятки кілометрів). 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Як здолати спрагу у разі відсутності води? 

2. Які вам відомі способи виживання без їжі та води? 

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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