
Урок № 11-12 

Дата: 02.03.2021 

Тема:  Організаційно-технічні заходи по забезпеченню туру. 

Мета: Охарактеризувати організаційно-технічні заходи по забезпеченню туру, розкрити їх 

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

повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Організаційно-технічні заходи є етапом визначення класу обслуговування. Вони 

включають добір засобів розміщення, умов екскурсійного обслуговування та організації 

дозвілля. Клас обслуговування визначається рівнем послуг, що надаються системою 

гостинності (послуги розміщення, харчування та додаткові послуги готелів в залежності від 

їх класу). 

    Клас готелю визначається відповідністю до вимог стосовно споруди, якості обладнання 

та технічного забезпечення (водопостачання, енергопостачання, опалення, вентиляція та 

інші інфраструктурні складові), рівня безпеки, санітарії, облаштування готельних номерів, 

рівня комфорту, якості обслуговування, обсягу додаткових послуг тощо. 

    Послуги харчування поділяють за обсягом та формою обслуговування. За обсягом 

розрізняють: повний пансіон (РВ), представлений щонайменше триразовим харчуванням, 

напівпансіон (НВ), що передбачає дворазове харчування за варіантами "сніданок-вечеря" 

або "сніданок-обід"; тільки сніданок (ВВ). За формою обслуговування розрізняють: 

обслуговування на умовах "А ля карт" -вільний вибір страв за меню ресторана; "Табльдот" 

- обслуговування за єдиним для всіх туристів меню, без права вибору страв; "Шведський 

стіл" - обслуговування за принципом самообслуговування з вільним вибором страв, що 

виставлені на загальному столі. 

   До організаційно-технічних заходів належать також угоди, які укладаються для 

здійснення відпочинку: готелями, екскурсійними бюро, транспортними компаніями, 

закладами дозвілля тощо. 

    Угода між туроператором і готелем стосується умов: бронювання номерного фонду 

певної категорії в необхідній кількості та вартості цього фонду, сезону та термінів 

обслуговування, набору послуг стосовно харчування туристів (обсяг послуг харчування та 

їх форма), часу надання послуг харчування, додаткових послуг, що надаються безкоштовно 

або входять в блок обслуговування (наприклад, користування басейном в певний час або 

сауною тощо) та додаткових зручностей (наприклад, користування міським пляжем або 

зручності для інвалідів), мови спілкування персоналу з туристами, строків бронювання та 

зняття броні без штрафних санкцій та штрафних санкцій за невиконання умов угоди, 

знижок за умов співпраці (постійне завантаження, великі заїзди, тривала успішна співпраця 

тощо). В угоді повинні бути також відображені гарантії постачальника послуг стосовно 

кількості та якості обслуговування та цінової політики. 

     В разі, коли харчування не входить до контракту з готелем або існує необхідність (за 

умовами тура) організувати харчування туристів поза готелем, укладається угода з 

підприємством харчування. Така угода повинна містити відомості про кількість туристів, 

що одночасно обслуговуються, регулярність такого обслуговування та величину замовлень, 

форму обслуговування, варіанти меню та приблизні ціни на різні раціони харчування, 

знижки та умови їх отримання (за постійне завантаження, кількість клієнтури тощо), умови 

співпраці (строки подачі замовлень та їх скасування без пред'явлення штрафних санкцій, 

штрафні санкції, взаєморозрахунки тощо). 

     Транспортне обслуговування в туризмі поділяється на надання транспортних послуг з 

доставки туристів до місця відпочинку і назад та обслуговування в місці відпочинку 

(екскурсійне обслуговування або трансфер, поїздки на замовлення тощо). При розробці 

маршрутно-транспортного туру послуги транспорту стають базовими і угоди з 



транспортними підприємствами є першочерговими угодами при організаційно-технічних 

міроприємствах розробки туру. 

      Зараз найпоширенішими маршрутно-транспортними турами є тури, розрроблені на 

основі використання автобусу, та комбіновані тури, що включають авіаперевезення до 

місця початку туру (та назад) з подальшим обслуговуванням автотранспортом на маршруті. 

    Угода між туристичною фірмою та автотранспортним підприємством є угодою аренди 

автотранспорту з екіпажем (водіями). 

     Угода між туристичною фірмою і авіатранспортом – чартер. Чартерна угода передбачає 

визначення: типу та марки літака; терміну дії угоди; регулярності авіарейсів; маршруту (з 

зазначенням аеропортів виліту та прибуття); квоти місць, призначених до продажу; вартості 

аренди літака; можливості та граничні умови відміни авіарейсів та відповідні санкції. 

    Угода з залізницею аналогічна угоді з авіакомпаніями. Особливою формою угоди з 

залізницею є угода на аренду спеціалізованого туристичного потягу. Угода аренди 

передбачає визначення: маршруту слідування з зазначенням всіх пунктів зупинок; термін 

подорожі з визначенням дат та тривалості зупинок в кожному пункті; вартість аренди 

вагонів та вагонів-ресторанів; кількість вагонів та місць в них; кількість вагонів-ресторанів; 

періодичність зміни постільної білизни (в розрахунку на одну особу); послуги в подорожі 

(сніданки в купе, чай, кава, свіжа преса тощо); протяжність маршрута; вартість проїзду; 

умови відмови від поїздки та штрафні санкції за несвоєчасне виконання контрактних умов. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке організаційно-технічні заходи? 

2. Що таке транспортне обслуговування? 

 

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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