
Урок № 9-10 

Дата: 06.11.2020 

Тема:  Структура та види транспортного обслуговування. 

Мета: Охарактеризувати структуру та види транспортного обслуговування, розкрити їх 

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

повагу до професії. 

Хід уроку: 

           Подолання простору— одна з найважливіших передумов туристичної подорожі. 

Послуги перевезення— постійний компонент у структурі туристичної справи. 

      Перевезення — це сукупність засобів транспорту, шляхів сполучення, засобів 

управління і зв'язку, а також різноманітних 

технічних пристроїв, механізмів і споруд, що 

забезпечують їх роботу. До транспортних 

засобів належить рухомий склад різних видів 

транспорту — локомотиви, вагони, морські й 

річкові судна, літаки, автобуси, автомобілі 

тощо.  

       Шляхи сполучення— це автомобільні 

дороги, залізничні й водні шляхи, повітряні 

лінії, монорейкові та канатні дороги, 

спеціально змонтовані для руху транспорту та 

перевезення вантажів і пасажирів. 

       До споруд, що забезпечують роботу 

транспорту, належать локомотивні й вагонні депо, гаражі, стоянки, автобази, станції 

техобслуговування, пасажирські станції, вокзали, летовища, пристані. 

       Розвиток туризму і транспорту тісно пов'язаний та взаємозумовлений процес. 

Загальновизнано, що туризм, як масове соціально-економічне явище, став наслідком 

виникнення і розвитку транспорту. 

        Транспортні подорожі розглядають як самостійний вид туризму. Це подорожі 

організованих груп туристів за путівками (ваучерами) за розробленими маршрутами з 

використанням різноманітних транспортних засобів. їх класифікують за такими ознаками: 

•  способом пересування на маршруті: 

•  видом транспорту, яким користуються; 

•  побудовою маршруту; 

•  сезонністю; 

•  тривалістю подорожі. 

      У плануванні своєї подорожі турист враховує такі чинники, як швидкість прибуття до 

кінцевого пункту, комфорт, вартість, можливість перевозили багаж, його вага, можливість 

зупинятися на маршруті, умови харчування, рівень шуму, вібрації, умови для сну і 

відпочинку, можливість якнайбільше і якнайповніше оглянути довкілля і, звичайно, 

безпека. 

     Туристична транспортна подорож реалізується декількома видами транспорту: 

залізничним і автобусним (легковий автомобіль), авіаційним і 

автобусним і т. п. Наймобільніший вид транспорту — автобус 

і легковий автомобіль використовують як на самостійному 

маршруті, так і у вигляді трансферного транспорту, що 

доставляє туристів з летовища (вокзалу) до готелю, і навпаки. 

      Перевезення туристів повітряним транспортом 

здійснюють як рейсовими, лак і чартерними літаками. 

Туристи користуються послугами як національних, гак і 

закордонних перевізників. Авіаційні подорожі здійснюються 

на регулярній, сезонній або разовій основі. 

          Туристів перевозять па внутрішніх водних артеріях спеціальними річними (в деяких 



випадках класу «ріка - море») комфортабельними пароплавами місткістю 250, 300 і 400 

пасажирів. На морських міжнародних лініях працюють переважно багатопалубні 

висококомфортабельні круїзні судна, місткістю від 96 до 788 пасажирів. Водні турне річні 

мандрівки й екскурсії здійснюються також на інших транспортних засобах: річкових 

«трамваях», підводних човнах, яхтах, вітрильниках, катамаранах, човнах, байдарках, 

плотах тощо. Особливою формою туристичної подорожі є круїзи. Круїзом називається 

туристична поїздка на водному або залізничному транспорті, де безпосередньо на 

транспортному засобі забезпечується перевезення, нічліг, харчування і програма 

обслуговування поза транспортними засобами під час тривалих стоянок. 

Сьогодні все частіше використовують круїзні кораблі для проведення своїх заходів 

організатори симпозіумів, конференцій і фестивалів. На світовому ринку крупного 

судноплавства з’явився термін «конгресний туризм». 

     У туристичному сполученні залізницею використовують спеціалізовані туристичні 

поїзди, що працюють як у графіковому, так і спеціальному режимі руху. Вони складаються 

зазвичай, із 12 пасажирських вагонів, 2   -3 вагонів-ресторанів, вагона-клубу. 
Транспортні засоби в туризмі поділяються за кількома типами: 

1. За типом рушійної сили ( приводу ): 

 транспортні засоби, що приводяться в рух силою людських м'язів; 

  гужовий транспорт - транспорт, що рухається силою м'язів тварин: коней, 

верблюдів, волів, буйволів, лам, віслюків, оленів, слонів, собак. Розрізняють 

в'ючний транспорт - тварина безпосередньо несе вантаж; тягловий - тварина 

упряжена у віз, сани, бричку, екіпаж. Зазвичай, як в'ючних, використовують 

великих копитних тварин; 

 транспортні засоби, що приводяться в рух силою 

вітру або потоків повітря - парусне судно, повітряна 

куля, планер, дельтаплан, парашут; 

  транспортні засоби, що приводяться в рух 

потоками води, течією, наприклад, плоти; 

  механічний транспортний засіб. 

2. За середовищем, в якому відбувається рух: 

 ручні наземні транспортні засоби - наземні 

транспортні засоби, що приводяться в рух силою людських м'язів: тачки, ноші, 

вагонетки; 

 велотранспорт - наземний вид транспорту, що приводиться в рух силою людських 

м'язів за допомогою педалей, це перш за все велосипеди та менш поширені 

веломобілі; 

  рейкові або ж залізничні транспортні засоби - транспортні засоби, що рухаються 

по рейках, зазвичай завдяки власним двигунам: поїзд, трамвай, дрезина, 

вагонетка; 

  автотранспортні засоби - транспортні засоби, які рухаються на колесах по 

дорогах за допомогою власного двигуна: пасажирські автомобілі, вантажний 

автотранспорт, автобуси, тролейбуси, мотоцикли; 

 водні транспортні засоби - різноманітні транспортні засоби, призначені для руху 

на поверхні і в глибині води (океанів, морів, річок, озер): пліт (плавзасіб), судно, 

корабель, човен, субмарина; 

  повітряні транспортні засоби - різноманітні транспортні засоби призначені для 

польотів в атмосфері, літальні апарати: аеростат, літак, вертоліт, дирижабль; 

  космічні транспортні засоби - транспортні засоби для польотів у космосі: ракети, 

космічні кораблі. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке перевезення? 



2. Що відносять до споруд, що забезпечують роботу транспорту ? 

3. Які вам відомі типи транспортних засобів в туризмі? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, 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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