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УКРАЇНСЬКА

ЯК ДАЛЕКО ВИ ХОЧЕТЕ ПІТИ? 
ОТРИМАЙТЕ БІЛЬШЕ ДОСВІДУ ТА ПРИГОД РАЗОМ З SSI.
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Якщо ви вирішили, що дайвінг - це спорт, у 
який ви хочете по-справжньому занурити-
ся, тоді вам пора відкрити програми 
Продовження Освіти SSI. Зарахування на 
курс спеціалізації - це відмінний спосіб 
вдосконалити свої навички та засвоїти де-
які нові. Продовження Освіти є захоплюю-
чим та безмежним. Виберіть своє особисте 
поєднання підготовки та досвіду для до-
сягнення своїх цілей у дайвінгу вже сьо-
годні! Кожна програма спеціалізації

надасть вам певні переваги та зробить вас 
на крок ближче до Неймовірних Вражень 
від Занурень. Наша мета - підготувати вас 
до майбутніх пригод, а також бути впевне-
ними, що ви добре проведете час! 
Програма Продовження Освіти SSI 
використовує гнучкий, добре налаштова-
ний та економічний підхід. З SSI вам по-
трібно вибрати лише спеціальні програми, 
які вас цікавлять. Ви зможете пірнати впев-
нено та комфортно без супроводу свого

інструктора SSI і по-справжньому насолод-
жуватися собою.
Кожна наша Програма Спеціалізації базу-
ється на нашій методології Diver Diamond, 
що фокусується на належних знаннях, на-
вичках, обладнанні та досвіді, необхідних 
для того, щоб допомогти вам стати досвід-
ченим Дайвером.

ПРОДОВЖУЙТЕ 
ПРИГОДИ



SPeCiALty ProGrAMS 
ВИБЕРІТЬ ЯКІ ДОВПОДОБИ ВАМ
Altitude Diving: Якщо ви пірнаєте у водоймах, 
що знаходяться на висоті 300-3000 метрів над 
рівнем моря, це називається Дайвінг на Висоті. 
Більшість алгоритмів розроблені для 
планування занурень до 300 метрів (1000 
футів). Під час програми Altitude Diving ви 
дізнаєтесь все необхідне для безпечного 
планування занурень на більшій висоті.

Boat Diving: Човни дозволяють вам оглядати 
захоплюючі місця занурень далеко від берега. 
Ця програма охоплює додаткові знання, 
необхідні для того, щоб ваш перший 
відпочинок на дайв-човні був дійсно 
незабутнім, а також методи, необхідні для 
належного пірнання з усіх розмірів та типів 
човнів. Розширюйте свої дайвінг-подорожі!

Deep Diving: Багато цікавих та інтригуючих 
дайв-сайтів розташовані у глибших водах. Без 
належної підготовки такий вид дайвінгу може 
наражати вас на небезпеку. Програма Deep 
Diving надасть вам знання, навички та досвід, 
необхідні для безпечного та комфортного 
здійснення цих видів занурень. Дослідіть 
велику блакить!

Dry Suit Diving: Зробіть дайвінг діяльністю на 
цілий рік, вивчивши основи використання 
сухого костюма. Програма Dry Suit Diving 
навчить вас вибрати та правильно 
користуватися власним сухим костюмом. Крім 
вашого комфорту під водою, правильна 
ізоляція та захист також важливі для вашої 
безпеки.

Enriched Air Nitrox: Вам більше не доведеться 
робити вибір між безпекою та довшими 
зануреннями - ключовим є Найтрокс. 
Записавшись на найпопулярнішу програму 
спеціалізації SSI ви навчитесь усьому, що 
потрібно знати про Enriched Air Nitrox. Ця 
програма також є необхідною умовою для 
початку Технічного Дайвінгу.

Equipment Techniques: Ваша Повна Дайвінг 
Система схожа на напарника під водою, на 
якого потрібно мати можливість покластися в 
будь-який час. Ви дізнаєтесь про підбір 
обладнання, яке найбільше підходить саме 
вам, догляд та технічне обслуговування 
вашого обладнання та про правильне його 
зберігання; забезпечення роботи та 
довговічності вашого обладнання.



Full Face Mask Diving: Насолоджуйтесь 
здатністю дихати природним шляхом через ніс 
і більше ніколи не хвилюйтеся про запотівання 
маски! Дайвінг - у повнолицьовій масці - 
приємний і надає деякі додаткові переваги, 
деякі моделі дозволяють навіть встановити 
підводну систему зв'язку, щоб ви могли 
поговорити зі своїм напарником та/або 
особами на поверхні.

Ice Diving: Дайвінг під льодом додає цілком 
нові враження від дайвінгу! Ви будете мати 
можливість побачити підводний світ із 
абсолютно нової точки зору, одночасно 
зіткнувшись із надголовним середовищем. У 
цій програмі ви дізнаєтесь усі аспекти безпеки 
та використання обов'язкових мотузок під час 
пірнання під лід, адже ваша безпека є 
найвищим пріоритетом.

Independent Diving: Незалежний дайвінг не 
повинен мотивувати вас на соло-дайвінг 
взагалі, він просто додає ще один рівень 
безпеки вашим дайвінг пригодам, якщо ви 
розділитеся зі своїм напарником. Вивчіть 
ефективні методи самостійного порятунку, 
включаючи необхідне обладнання для 
належного дублювання у випадку, якщо вам це 
знадобиться.

Navigation: Щоб стати безпечним та впевненим 
дайвером, дуже важливо розвивати розуміння 
навігації. Ви дізнаєтесь, як орієнтуватися за 
допомогою компаса та як застосовувати навички 
навігації за природними орієнтирами, оцінювати 
відстані, орієнтуватися на різні шаблони пошуку, 
визначити свій шлях до міток та зможете 
повернутися до точки виходу.

Night and Limited Visibility: Незалежно день чи 
ніч, обмежена видимість може стати пригодою. 
Лише тому, що видимість обмежена, не повинні 
обмежуватись можливості. Ця програма містить 
інформацію про планування та проведення 
нічних занурень та занурень в умовах обмеженої 
видимості для розваг, пригод та досліджень.

Perfect Buoyancy: Правильний контроль 
плавучості можна опанувати лише за належної 
підготовки. Програма Perfect Buoyancy 
покращить ваше положення плавання та 
зменшить ваші недоліки, що призведе до меншої 
витрати повітря. Крім того, правильний 
контроль плавучості є найкращою навичкою 
охорони навколишнього середовища.



Photo & Video: Дізнайтеся все, що потрібно, 
щоб стати успішним підводним фотографом! 
Фото та відео навчить вас правильно знімати, 
щоб миттєво отримувати кращі результати, а 
також навчить оптимізувати систему камер за 
допомогою цінних аксесуарів.

Recreational Rebreather: Відчуйте справжню 
тишу під водою та наближайтесь до 
морського життя, як ніколи! Rebreather Diving 
дає змогу разом із прикольним фактором 
використання Rebreather з цілком новим 
відчуттям плавучості. Зробіть щось 
надзвичайне, що може привести вас до більш 
складних занурень за межі рекреаційного 
дайвінгу в програмах Extended Range.

Recreational Sidemount Diving: Цей вид 
дайвінгу вже є звичайною практикою для 
багатьох рек та кейв дайвірів. Зараз переваги 
виявляють все більше та більше рекреаційних 
дайверів. Приваблюють легкість руху без 
важкого балона на спині та нове відчуття 
плавучості. Спробуйте і ви!

Science of Diving: Наука дайвінгу детально та 
всебічно розглядає всі сфери знань про 
дайвінг: фізику, фізіологію, теорію 
декомпресії, водне середовище та 
спорядження для дайвінгу. Якщо ви просто 
зацікавлені у дайвінгу або плануєте стати 
дайв-професіоналом - програма Science of 
Diving - те, що вам потрібно!

Scooter/Dpv Diving: Ви колись мріяли без 
особливих зусиль проплисти по блакиті? 
Дайвінг на скутері/DPV надає вам можливість 
пірнати в течії, не виснажуючись, та 
досліджувати величезні райони в межах 
одного занурення. Крім того, це просто чиста 
забава! Програма Scooter/DPV навчає всіх 
необхідних процедур занурень та 
спеціалізованих знань про спорядження, щоб 
по-справжньому насолодитися новим 
досвідом дайвінгу з вашим напарником.

Search & Recovery: Незалежно від того, чи це 
золото затонулого корабля, чи ваш напарник 
загубив ліхтар, бувають випадки, коли знати, 
як шукати загублені предмети було б дуже 
корисно. Програма Пошук та Повернення 
навчить вас різних моделей пошуку для 
використання в різних умовах та правильних 
технік підняття предметів.



Shark Diving: Акули завжди зачаровували 
увагу людства. Ця програма допоможе вам 
відокремити факти від фікцій та дізнатись 
правду про цих захоплюючих істот. Ви 
також навчитесь правильно реагувати під 
час дайвінгу або сноркелінгу з акулами. 
Турбота про природу також є ключовою 
для цієї видатної програми.

Waves, Tides & Currents: Рух води може мати 
неабиякий вплив на ваше задоволення під 
час занурень. Адекватна підготовка має 
вирішальне значення для дій в різних 
умовах руху води, з якими ви можете 
зіштовхнутися. Ви навчитесь взаємодіяти з 
хвилями під час входу з берега, як діяти в 
розривній течії та інших водних умовах.

Wreck Diving: Захоплюючі заняття дайвінгом 
чекають. Ці занурення з вивчення минулого 
викликають хвилювання, але існують певні 
ризики. Однак при належній підготовці та 
діях ви отримуєте все необхідне, щоб мати 
«Неймовірний Досвід Дайвінгу». Почніть 
вивчати історію та невідомі місця!

Якщо ви все ще не можете вирішити, яка 
спеціальна програма є найкращим вибором 
для вас, ви матимете можливість спробувати 
деякі спеціальності з програмою Advanced 
Adventurer. Програма Advanced Adventurer SSI 
була створена, щоб ви могли спробувати 
різноманітність спеціальностей, перш ніж взяти 
участь у повноцінній програмі.
Це прекрасний спосіб переконатися в тому, що 
таке підвищення кваліфікації і наскільки це 
може бути цінним для ваших дайвінг-пригод. 
Під час програми Advanced Adventurer ви 
зможете спробувати 5 різних спеціальностей. 
Ви завершите одне навчальне занурення на 
відкритій воді за спеціальністю, і якщо ви 
вирішите пройти повну програму в будь-якій зі 
спеціальностей, які ви пробували, занурення, 
які ви здійснили, можуть бути зараховані до 
вашої сертифікації.

ADVAnCeD ADVenturer
SpeCIAltY prOGrAM
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Diver Stress & Rescue: Будьте готові до 
несподіваних надзвичайних ситуацій. Програма 
«Дайвер-Стрес та Порятунок» навчить вас про 
запобігання та способи вирішення 
надзвичайних ситуацій, які можуть статися. Ви 
навчитесь уникати, розпізнавати та вирішувати 
проблеми на поверхні та під водою. Підвищіть 
свою безпеку!

React Right: Методи надання першої допомоги 
постійно вдосконалюються, що робить цей 
курс цінним як для нових, так і для 
досвідчених Провайдерів SSI React Right. Цей 
курс складається з двох частин. У першій 
частині ви самостійно вивчите матеріали курсу 
та дасте відповіді на питання перевірки знань 
у власному темпі в будь-якому навчальному 
середовищі, яке найкраще підходить для вас.





ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 
РОЗШИРЕНОГО ДІАПАЗОНУ
Extended Range Nitrox Diving: Ця 
програма дозволяє вам зануритися на 
40 метрів з використанням найтроксу та 
15 хвилин прискореної декомпресії з 
одним етапом декомпресійного газу. 
Програму можна пройти використовую-
чи стандартну загальну дайвінг систему, 
великий балон з Н або Y вентилем або 
навіть повною спаркою. 

Cavern Diving: Ця програма дозволяє 
обмежено проникнути в печери. 
Навчання, необхідне для даного виду 
дайвінгу, таке ж, як Advanced Wreck 
Diving - контроль плавучості, нові 
методи плавання, прокладка ліній 
безпеки та правильне використання 
світла плюс більш ретельне розуміння 
навколишнього середовища.

Advanced Wreck Diving: Ця програма 
дозволяє обмежено проникати у затону-
лі об'єкти із надголовним середовищем. 
Навчання, необхідне для даного виду 
дайвінгу, - це контроль плавучості у над-
головних середовищах, нові методи 
плавання, прокладка лінії безпеки та 
правильне використання світла. Програ-
му можна пройти в одному балоні з 
поні-балоном або вентилем H/Y чи 
технічною загальною дайвінг системою.

Gas Blender: Змішувач Газів дозволяє вам 
змішувати всі гази Nitrox та Trimix з будь-
яким вмістом кисню. Ви навчитесь 
фізичним розрахункам та вмінням 
самостійно змішувати дихальні суміші. Ця 
програма відкрита для всіх, навіть не 
дайверів.

Дізнайтеся більше про повну програму Extended 
Range та ознайомтеся з новою брошурою XR.

FLEXIBLE TRAINING
As with all SSI programs, XR is designed to fit your schedule with very specific training materials. The Digital and Physical materials are exciting complete with review sessions and even specific DiveLog inserts and planning tools. All courses and training materials have been developed by industry professionals with decades of extended range and technical diving experience.

You can take each program individually or combine them to create a pathway specifically for you. Training is flexible to match your goals and objectives. It’s menu-based just like our recreational programs. To enroll in Extended Range Nitrox Diving all you need to be is an Advanced Open Water Diver with both the Deep Diving and Enriched Air Nitrox specialties and a minimum of 24 logged dives.
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NEW ADvENTURESBEyOnD THE LImITs

SSI XR programs are designed to take your diving to the next level.

Whether you are looking for the excitement of deep diving, going beyond recreational diving limits, significantly extending your bottom time or enjoying the thrill of exploring deep reefs, wrecks and caves, XR provides the training and experience necessary to complete your new adventure with confidence and skill.

XR diving will open up a diverse variety of aquatic environments, increase your dive depths limits, extend your bottom times and train you in new procedures. Academically you will advance your knowledge and understanding of principles, procedures and theories specific to diving safely with a decompression ceiling. You will adapt your existing equipment or be introduced to new equipment, concepts and the technically oriented dive rig. 

You will also learn and master new skills designed to enhance your safety and enjoyment using this new equipment design. During your program your instructor will cover everything from supreme buoyancy, propulsion, equipment and effective decompression.

Throughout the program you will increase the knowledge, skills, equipment and experience to “extend your range of diving” in every sense of the word.

Whatever your current level of training, XR Diving will challenge and thrill you mentally and physically.

XR PATHWAY
Extended Range Nitrox Diving is the first step, along with Advanced Wreck Diving and Cavern Diving you will gain practical knowledge and skills to allow you experience these exciting new realms. It really is the bridge between recreational and what was previously considered Technical Diving.Once you have completed the entry level programs and if you have the desire to go even further the next step is Extended Range. This program will allow you access to an even more awesome world, options like Full Cave Diving and Technical Wreck Diving will push your limits. SSI Hypoxic Trimix is the ultimate and final step in the process this unlimited depth qualification is the apex level certification. Whatever your goal SSI XR is there to support you all the way.new equipment, concepts and the technically 
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DO YOU WANT TO STAY DOWN A LITTLE LONGER, 

GO A LITTLE DEEPER OR EXPLORE FURTHER?
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Отримавши конкретну кількість 
спеціальностей SSI та продовжуючи займатися 
дайвінгом, ви зможете заробляти більш високі 
рівні рейтингів дайверів. Рейтинги SSI - це єдині 
рейтинги в галузі, які поєднують вимоги до 
навчання та досвіду, доводячи, що рейтинги SSI 
справді заслужені. Ви вирішуєте, як далеко ви 
хочете піти. І найкраща частина - визнання в SSI 
БЕЗКОШТОВНЕ! Завершіть спеціалізовані 
програми відповідною сертифікацією SSI 
Specialty та отримайте рейтинги визнання SSI: 
Specialty Diver, Advanced Open Water Diver та 
Master Diver - БЕЗКОШТОВНО.
Сертифікати SSI визнані у всьому світі, тому ваш 
досвід дайвінгу буде безмежним. На цьому не 
потрібно зупинятися! Завершивши трохи 
більше навчання, ви можете піти ще далі та 
стати професіоналом дайвінгу. Уявіть, що ви 
ділитесь своєю любов’ю до дайвінгу з іншими! 
Ознайомтеся з усіма захоплюючими 
програмами Dive Professional, до яких ви 
можете долучитися. Це ваш шанс перейти на 
наступний рівень у ваших дайвінг-пригодах. SSI 
буде надійним напарником, який супроводжує 
вас на вашому шляху.

ЯК ДАЛЕКО ВИ 
ХОЧЕТЕ ПІТИ?
Рейтинги за Продовження Навчання SSI 

SSI Specialty Diver: Щоб 
отримати сертифікацію 
Specialty Diver, ви повин-
ні пройти 2 програми 
спеціалізацій та здійсни-
ти загалом 12 занурень. 
Це вище, ніж передові програми будь-якого
агентства - для вашого задоволення та безпеки!

SSI Advanced Open Water 
Diver: Рейтинг Advanced 
Diver SSI окремо стоїть у 
цій галузі з найвищим по-
єднанням знань, навичок 
та досвіду дайвінгу. 
Жоден з просунутих
дайверів інших агентств не порівнюється. Щоб 
отримати сертифікацію на Advanced Open 
Water Diver, ви повинні пройти 4 спеціальних 
програми та здійснити 24 занурення.

SSI Master Diver:  Master 
Diver SSI - це один з 
найелітніших рейтингів 
дайвінгу на сьогодні. 
Дайвери, які отримали 
цей рівень, поєднали
знання та досвід, щоб назвати себе Майстер-
Дайверами. Щоб отримати сертифікацію на 
Master Diver, ви повинні пройти 4 спеціалізовані 
курси, Stress & Rescue та здійснити 50 занурень.



НАЧАННЯ ЦИФРОВЕ. ЗАНУРЕННЯ РЕАЛЬНІ. 
НАВЧАЙТЕСЬ БУДЬ-ДЕ ТА БУДЬ-КОЛИ 
НА СМАРТФОНІ ЧИ ПЛАНШЕТІ
SSI ефективно освоїли використання 
технологій для зміцнення досвіду навчання 
в будь-де і будь-коли. Все, що вам потрібно, 
це або зайти на сайт diveSSI.com, або 
завантажити курси безпосередньо на свій 
смартфон або планшет. Доступний для iOS 
та Android, додаток MySSI - це інструмент 
все-в-одному, який надає вам доступ до 
цифрових навчальних матеріалів, 
цифрового журналу занурень та цифрових 
сертифікатів. Просто заходьте у свій App 
Store та завантажте програму MySSI 
БЕЗКОШТОВНО!

ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ SSI
Цифрове Навчання SSI це справді новий 
стандарт у навчанні дайверів. НАВЧАННЯ 
ЦИФРОВЕ - ЗАНУРЕННЯ РЕАЛЬНІ - всебічні 
відеоролики, ілюстрації, анімації та 
фотографії першочергового рівня для 
стимулювання навчання. 

Цифрове навчання є повністю адаптивним і 
підходить для будь-якого пристрою. Цифро-
ва мультимедіа-платформа робить навчан-
ня захоплюючим, інтерактивним та веселим 
- один пакет та одна ціна, прозоро, без 
прихованих витрат.

• Екологічно чисті та зручні версії для 
друку, як і раніше, доступні.
• Переглядайте відео, читайте текст, 
переглядайте анімації та графіку на одній 
платформі.
• Додайте особисті нотатки (голосові чи 
письмові), щоб обговорити питання зі 
своїм Дайв Професіоналом SSI.
• Закладки для перегляду в будь-який час 
курсу.
• Інтерактивні контрольні роботи, які 
справді дозволяють перевірити те, що 
було вивчено.
• Безперервно слідкуйте за регулярними 
оновленнями та новою інформацією.
• Безкоштовне онлайн-пробне навчання 
Snorkeling, Try Scuba або Scuba Diver.



Дайв Центр:

DiVeSSI.CoM
Більше 40 років досвіду роботи з більш ніж 3000 дайвінг-центрами по всьому світу 
забезпечують матеріали більше, ніж на 30 мовах в більше, ніж у 110 країнах.

Advanced Adventurer: 5 Занурень 
по Спеціалізаціях

Specialty Diver:
2 Спеціалізації + 12 Занурень

Advanced Open Water Diver: 
4 Спеціалізації + 24 Занурення

Master Diver:
4 Спеціалізації + Stress&Rescue 
+ 50 Занурень

tHe dIveSSI App 
Безкоштовний, простий в установці, 
інтуїтивно зрозумілий і все, що потрібно 
дайверу вдома та за кордоном:

• myTraining: навчайтесь будь-де та
будь-коли більше, ніж на 30 мовах
на будь-якому пристрої.

• myCards: ніколи не залишайте дому
без вашого сертифікату. 

• myDives: реєструйте свої
занурення в цифровому форматі,
використовуйте зображення дайв-
сайту або вашого напарника та
виберіть їх прямо на пристрої.

• Dive Center Search: знайдіть будь-
який дайв центр або курорт SSI по
всьому світу.

І багато інших корисних інструментів, 
як схеми першої допомоги, 
контрольні списки та жести.

ОПЦІОНАЛЬНО




