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Урок № 98-99 

Дата: 20.04.2021 

Тема: Роль, значення і оформлення каталогу маршруту 

Мета: Охарактеризувати роль, значення і оформлення каталогу маршруту; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

                

Інформаційний супровід для кожного туру обов'язково включає: 

   Технологічна карта туристської подорожі за маршрутом - це документ, наочно й 

лаконічно дає вci необхiднi для роботи відомості й дані по туру. У ряді випадків, залежно 

вiд специфiки маршруту й обслуговування, деякі пункти можуть бути вiдсутнi. 

   Графiк руху за маршрутом - складається в табличнiй формi iз вказiвкою дат i часу 

прибуття й вiдправлення по кожному пунктi маршруту.  

   Текст дорожньої iнформацiї (для автобусних тypiв). 

   Опис технологiчних особливостей тура - це пам'ятка про строки подачi заявок на 

транспорт, квитки, eкcкypciї, бронювання мiсць у готелях, харчування, а також нагадування 

про строки й правила оформлення вiз страховок і т.п. 

     Тексти пам'яток для туристiв - складаються в особливих, необхiдних випадках, 

наприклад при органiзацiї спецiалiзованих тypiв (пригодницьких, спортивних) або у 

випадку напрямку туристiв в ендемiчнi країни. 

   Довiдковi матерiали по маршрутi - це рiзнi довiдники й буклети, розклад руху транспорту, 

роботи музеїв, адреси готелiв, шляхи проїзду до них i iншi матерiали, що висвiтлюють 

особливостi тура. 

     Варiанти рекламних проспектiв i буклетiв призначею для туристiв з метою їхнього 

ознайомлення, iнформування й реклами можливостей туроператора по подорожах. 

     Прайс-листи - це iнформацiя про цiни на рiзнi туристськi послуги. Можуть мати форму 

листiвок, буклетiв i каталогiв (розгорнута цiнова пропозицiя). 

     Маршрутно-транспортний автобусний тур, крім зазначеної документації, містить 

маршрутний лист (паспорт автобусного тура), в якому зазначається як схема маршрута та 

технологія обслуговування, так і технічні характеристики автобуса, кілометраж та стан 

автошляхів, певні обмеження та заборони на рух автотранспорту, придорожні пункти 

відпочинку та харчування, санітарні стоянки тощо, а також тексти дорожньої інформації. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке   технологічна карта? 

2. Що таке довiдковi матерiали по маршрутi ? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та 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 
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