
Урок № 5-6 

Дата: 08.02.2021 

Тема:  Туристські маршрути  - визначення та основні види 

Мета: Охарактеризувати туристські маршрути, розкрити їх призначення; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

 

Хід уроку: 

     Туристський (туристичний) маршрут — попередньо спланована туристами або 

суб'єктом туристичної діяльності подорож, що може охоплювати один чи декілька 

туристських шляхів і характеризується визначеним порядком пересування туристів через 

певні географічні пункти. Складниками туристського маршруту є початковий, проміжні і 

кінцевий пункти, стежки і дороги, які їх з'єднують безпосередньо чи розгалуженнями. 

 
Велнес – тур – це тури на санаторно-курортне лікування, рекреацію, релаксацію, яка 

спрямована на відтворення життєвих сил, відпочинок та оздоровлення. 

Рекламний тур (фем-тур) – безкоштовний чи пільговий тур, що організується для 

турагенств чи (або) співробітників авіакомпаній з метою їх ознайомлення з певними 

туристичними маршрутами та центрами. 

Тур “Система фортуна” – продаж пакетів послуг зі знижкою за проживання без вказівки 

конкретного готелю, назва якого стає відомою при приїзді на місце відпочинку. 

     Якщо турист хоче відпавитись по маршруту самостійно, без допомоги туристичних 

підприємств, то роботу з підготовки маршруту необхідно розділити на чотири етапи: збір 

інформації про район походу; розроблення маршруту; загальний розрахунок часу та 

оформлення маршрутної документації. 

    Необхідно зібрати якомога повнішу інформацію про район мандрівки: особливості 

клімату та рельєфу; наявність льодового покриву та його стан; на Інтернет-сайтах вивчити 

довгостроковий прогноз погоди та визначити час, найбільш придатний для подорожі. Перед 

походом бажано поспілкуватися з тими, хто вже побував у тих місцях. Адже це буде 

найцінніша інформація про район мандрівки, його специфіку та час проведення. Багато 

необхідної інформації сьогодні можна одержати з Інтернет-сайтів з туризму. Для того, щоби 

визначитися з витратами необхідно скласти основні пункти витрат, а саме: 

 проїзд в обидва кінці;  



  трансфер;  

  оплата за стоянки, готель, камери зберігання;  

  харчування ;  

 придбання та прокат групового спорядження;  

 комплектація технічної та медичної аптечки;  

  оплата за прохід через заповідні зони та реєстрацію в контрольно-рятівній службі;  

 оплата екскурсій;  

 непередбачені витрати тощо. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке туристичний маршрут? 

2. Що тур велнес – тур? 

3. Що таке тур “Система фортуна”? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

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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