
 

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 № 145 

Дата: 30.05.2022 

Тема: Аварійне спорядження для туристичного походу. Сигнали лиха 

Мета: охарактеризувати аварійне спорядження для туристичного походу та сигнали лиха; 

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

до професії. 

Хід уроку: 

                Туристська група і кожний її учасник і повинні мати в умовах походу аварійне 

спорядження, недоторканний запас продуктів та індивідуальні аптечки. Усе це в комплексі 

забезпечує виживання. Аварійний набір готують завчасно, виходячи з характеру конкретного 

маршруту, умов даної місцевості, пори року, числа учасників походу. 

      Все спорядження, що входить у набір, повинно бути випробуване на практиці, багаторазово 

перевірене, в разі необхідності продубльовані. Кожний із цих предметів повинен мати 

багатофункціональне використання. Наприклад, за допомогою шматка поліетиленової плівки можна 

добути воду в пустелі, захиститись від вітру і опадів, побудувати намет, обгорнути ним спальний 

мішок під час переправи і т. п. 

     В комплект обов'язково повинні входити предмети, що можуть знадобитись у відповідній 

географічній зоні: в пустелі - сонцезахисний тент і поліетиленова плівка; в тайзі в зимову пору - 

поліетиленовий бівуачний мішок, сухе паливо, лучкова або десантна пилка; в тундрі - пилка-

ножівка і т. ін. 

 

Урок № 146 

Дата: 30.05.2022 

Тема: Аварійне спорядження для туристичного походу. Сигнали лиха 

Мета: охарактеризувати аварійне спорядження для туристичного походу та сигнали лиха; 

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

до професії. 

        Під час подорожі в будь-якій географічній зоні в аварійному комплекті повинні бути такі 

предмети: 

 подвійне сигнальне дзеркало (поданий за його допомогою сигнал біди в сонячну погоду чи 

при повному місяці може бути прийнятий на відстані 20-25 км, а в деяких випадках - навіть 

за 40 км); 

 кілька сигнальних патронів подвійної дії дня подання нічного ("малинове полум'я") і денного 

("оранжевий дим") сигналів біди; 

  мисливські сірники боковою спинкою від звичайної сірникової коробки, доповненні 

кресалом або кількома кременевими камінцями від запальнички; 

 свічка або кілька таблеток сухого палива; 

 свисток для аварійної і міжгрупової сигналізації; 

 похідна сокира або великий ніж (мачете) в жорстких шкіряних піхвах; 

 польовий ніж з міцної нержавіючої сталі (можна мисливський); 

 компас (бажано рідинний), плоский, з невеликою лінзою; 



 шматок міцної фольги, за допомогою якої можна надіслати сигнал біди, засмажити дичину, 

використати замість посуду для приготування іншої їжі або навіть чаю; 

 гумова стрічка або гумовий амортизатор, з якого можна зробити рогатку для полювання на 

дрібну дичину, ящірок і т. п.; 

 кілька металевих гарпунів, з яких можна виготовити остроги і стріли для мисливських луків; 

 тонкий дріт ті волосінь для рибалки, необхідні при влаштуванні мисливських петель-силець 

і пасток; 

 з десяток яскраво-червоних повітряних кульок, що можуть знадобитись для герметизації 

речей, транспортування води, організації переправ, подання сигналів біди; 

 рибальський набір (крючки, волосінь, грузила, штучна приманка); 

 кілька намагнічених голок і швейний набір; 

 шматок поліетиленової плівки; 

 аварійний набір медикаментів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Які предмети повинні бути в  аварійному комплекті? 

 

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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