
Урок № 7-8 

Дата: 16.02.2021 

Тема:  Програма туристського перебування, вимоги та правила  її складання. 

Мета: Охарактеризувати програму туристського перебування, вимоги та правила  її складання, 

розкрити її призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до професії. 

 

Хід уроку: 

     Програмне обслуговування — це надання певного, нормативно вивіреного набору 

послуг, який гарантує змістовну рекреаційну діяльність людини згідно з метою подорожі 

та її потребами.   

   При розробці програми туру враховується класифікація форм і видів туризму: мета 

діяльності, ступень мобільності, форма участі, вік, тривалість, використання транспортних 

засобів, сезонність, географія, спосіб переміщення тощо.  

     Структура турів, а відповідно і програм перебування, що пропонуються турфірмою 

потенційним туристам, залежить від ряду факторів, які можливо виділити в такі групи: 

 

При складанні програми перебування туристів визначається: 

1) маршрут подорожі; 

2) перелік туристичних підприємств-партнерів; 

3) період надання послуг кожним підприємством-виконавцем послуг; 

4) перелік та склад послуг, які надаються під час турів; 

5) комплекс розважальних заходів та анімаційних програм; 

6) час перебування туристів у кожному пункті маршруту; 

7) кількість туристів; 

8) вид та кількість транспортних засобів, задіяних в обслуговуванні туристів; 

9) потреба в послугах гідів, екскурсоводів, закордонних представників, інструкторів, 

перекладачів, супроводжувачів груп туристів; 

10) підготовка документів туристів. 

 

   Програма є щоденним розпорядком, призначеним для реалізації мети подорожі. 

Відповідно до мети програми поділяються за тематикою на програми, що забезпечують 

відпочинок, лікування, ознайомлення з історією, культурою, природою краю, задоволення 

професійно чи конфесійно орієнтованих інтересів тощо. В програмах відбивається сезон 

подорожування (зрозуміло, що навіть складені за одним і тим самим маршрутом, літні, 

зимові та міжсезонні програми в місцях цілорічного використання будуть відмінні в 

деталях). 

    Програми маршрутно-стаціонарних турів, відповідно до мети, менш насичені, містять 

більше вільного часу та можливостей його урізноманітнення за рахунок вибору 



екскурсійних та дозвіллєвих програм. Програми маршрутно-транспортних турів більш 

насичені та регламентовані. 

   Загальний ліміт часу програмного забезпечення становить, залежно від контингенту 

туристів, 12-14 годин (молодші та старші вікові групи повинні мати більше часу на 

нідпочинок вночі, та можливість відпочити вдень). При складання програм треба 

керуватися нормативними витратами часу на поселення (включаючи трансфер), харчування 

(сніданок - ЗО хв., обід - 60 хв., вечеря - 45 хв.), екскурсійне обслуговування (протяжність 

екскурсії коливається в залежності від характеру екскурсії, її тематики, використовуваних 

засобів переміщення від 1 до 3 годин на оглядові до 6-10 - годинних виїздних) тощо. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке програмне обслуговування? 

2. Що визначається при складанні програми перебування туристів? 

 

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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