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Тема:  Обслуговування  туристів на повітряному транспорті. 

Мета: Охарактеризувати обслуговування  туристів на повітряному транспорті, розкрити його 

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

повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Особливістю повітряного транспорту, яка відрізняє його від наземних видів, є швидкість 

перевезення пасажирів, враховуючи весь час, який потрібно затратити пасажирові від 

моменту вильоту з місця підправлення до місця призначення.    Найактивніша категорія 

пасажирів повітряного транспорту – це туристи. 

     Авіаційні перевезення у світі здійснюють майже 400 авіакомпаній. Найбільш відомі 

серед них такі великі міжнародні авіакомпанії: АА —  «American Airlines», DL - « Delta 

Airlines», США; АF— «Аіг  France», Франція; ВА— «British  Airways», Англія; LН— 

«Lufthansa», ФРН. В Україні авіаперевезення пасажирів і туристів здійснюють засоби 

Державної національної авіакомпанії «Авіалінії України», а також низка інших 

авіакомпаній — «Міжнародні Авіалінії України», «Київські авіалінії» та ін. 

    Технічні засоби повітряного транспорту – це летовища, аеродроми, парки для літаків, 

засоби керування повітряним рухом та обслуговування літаків і пасажирів. 

    Летовище – це підприємство, яке приймає і відправляє пасажирів, багаж, вантажі і пошту, 

організовує й обслуговує польоти транспортно-повітряних засобів. Для виконання своїх 

функцій до складу летовища входять аеродром, аеровокзал, різноманітні наземні споруди і 

обладнання. Пасажирський комплекс летовища – це аеровокзал, перон, привокзальна 

площа, готель тощо. Особливості експлуатації повітряної о транспорту зобов’язують 

перевізника надавати пасажирам належні послуги без додаткової оплати, як-от: доставка 

багажу з летовища до літака, і навпаки; розміщення пасажирів на відпочинок у готелі, якщо 

є перерва в перевезенні з вини перевізника; зберігання багажу пасажира за вимушеного 

затримання рейсу; доставка пасажирів автотранспортом з летовища до готелю, і навпаки; 

харчування пасажирів під час тривалого польоту; інформацію про розклад відправлення 

літаків; правила перевезення; рух наземних видів транспорту між містом і летовищем. 

Авіатранспорті підприємства поряд з регулярними рейсами, які виконуються відповідно до 

розкладу, здійснюють чартерні перевезення. 

    Залежно від умов, комфорту, харчування та інших чинників, місця в літаках поділяють 

на класи: 

•  перший клас (F); 

•  бізнес-клас (С); 

•  економічний клас (У); 

•  інші види. 

На практиці (залежно від знижок і деяких інших показників) існує майже 20 видів класів 

обслуговування. 

Перший клас — найдорожчий, економічний — найдешевший. Головні відмінності класів 

— комфортність крісла, якість харчування і вага багажу, що перевозиться безкоштовно. 

Якщо в економічному класі крісла вузькі, розташовані близько один від одного, то в бізнес 

-  і першому класах вони зручніші і відстань між ними більша. Нині більшість авіакомпаній 

у першому і бізнес-класах встановлюють крісла, які розкладаються в ліжко, що створює 

додаткові вигоди при тривалому перельоті. У першому і бізнес-класах до крісла часто 

прилаштований спеціальний робочий столик. 

     Харчування у престижних класах краще, частіше пропонуються страви па вибір, посуд 

не одноразовий пластмасовий, а металевий. У першому і бізнес-класах необмежений вибір 

спиртних напоїв. Деякі авіакомпанії влаштовують у літаку відкритий бар— пасажир може 

у будь-який час підійти і наліпи собі щось із тих напоїв, які є в барі. 

     Відповідно до тривалості польоту змінюються і форми харчування: 

•  В ( breakfast) — сніданок; 



•  L (lunch) — обід; 

•  D (dinner) — вечеря; 

•  S (snack) — летке харчування; 

•  X (More then one, meal) — багаторазове харчування. 

    На всіх рейсах «Авіалінії України» незалежно від тривалості польоту туристам 

пропонують прохолодні напої (300 г води або 100 г соку). Більшість авіакомпаній 

дотримується такої схеми: при польоті тривалістю 2—2,5 і од. — холодні закуски, від 2,5 

до 6 год. — гаряче харчування, понад 6 год.— два гарячих харчування, наддалекі перельоти 

(понад 12 год.)— два гарячі харчування, холодні закуски або стейк. За останні 10 років 

набуло поширення «спеціальне харчування» — залежно від стану здоров’я, звичок або 

національності пасажирів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що відносять до технічних засобів повітряного транспорту? 

2. Що вам відомо про харчування на повітряному транспорті? 

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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