
 

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 № 147 

Дата: 03.06.2022 

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: 

                Усі предмети аварійного комплекту мають бути герметично упаковані. Рюкзаки, чохли, 

повинні бути яскраві за кольором, водонепроникні. Бажано, щоб набір мав самостійну плавучість, 

був компактним і важив не більше 0,5-1 кг. 

      Переносити аварійний рюкзак треба всередині групи, а в деяких випадках доцільно 

продублювати комплект і розмістити його в двох рюкзаках, що транспортуються на деякій відстані 

один від одного. В разі виникнення екстремальної ситуації аварійний рюкзак рятують і евакуюють 

із небезпечної зони в першу чергу. 

     Крім загального аварійного комплекту, кожний учасник повинен мати індивідуальний аварійний 

набір, який бажано зашити у внутрішню кишеню штормівки. 

    Кожний учасник туристського походу повинен знати міжнародні звукові сигнали біди, що 

використовуються потерпілими і рятівниками в ході пошуково-рятувальних робіт. 

                 

Урок № 148 

Дата: 03.06.2022 

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. 

        Сигнали, що подаються будь-якими світловими і звуковими засобами: 

Потрібна допомога Рівномірно протягом 1 хв. подають 6 сигналів, після однохвилинної 

паузи - знову 6 сигналів, і т. д. 

Допомога йде Протягом 1 хв. подають 3 сигнали, після однохвилинної паузи - 

знову 3 сигнали, і т. д. 

Тривога, сполох Короткі сигнали на протязі 3 хв. 

Відбій 3 коротких сигнали, коротка пауза, знову 3 сигнали, і так протягом 

3 хв. 

Потрібна допомога 

Так 

Ні 

Під час проведення рятувальних робіт цей сигнал 

аналогічний сигналу "Тривога", але подається він аж до одержання 

відповіді: 

2 тривалих сигнали - коротка пауза - 2 тривалих 

сигнали; 

2 коротких сигнали - коротка пауза - 2 коротких 

сигнали. 



Покажчик 

місцезнаходження 

Тривалий блимаючий сигнал. 

Сигнали, що подаються за допомогою сирени: 

Тривога, сполох Виючий сигнал змінної тональності. 

Відбій Безперервний сигнал в одній тональності на протязі 1 хв. 

Покажчик 

місцезнаходження 

Безперервний сигнал в одній тональності без обмеження в часі. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Які сигнали про допомогу можна подати будь-якими світловими і звуковими засобами? 

 

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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