
Урок № 38 

Дата: 08. 02.2022 

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: 

             Існує невеликий набір правил поведінки в літаках, єдиний для всього світу. Деякі 

пункти з цього переліку можуть здатися наївними, але саме з ними чомусь виникають 

серйозні проблеми. У будь-якому випадку це повинен знати кожен мандрівник.  

    Вага ручної поклажі обмежена, але не обмежені габарити. Не беріть з собою в салон 

великогабаритні предмети. Надутий матрац, задовольняючи критеріям за вагою, все ж таки 

створить деяку незручність.  

    Зберігайте ручну поклажу у верхньому відсіку, розташованому безпосередньо над вашим 

посадковим місцем. Якщо все ж таки потрібно ще якийсь простір для вашої ручної поклажі, 

почекайте поки закриються двері салону, тоді ви будете впевнені, що всі пасажири зайняли 

свої місця, і знайдіть вільне місце у відділенні для ручної поклажі.  

      Покладіть ваш жакет або пальто поверх своєї ручної поклажі, а не поруч. Інакше це 

може зайняти місце сусіда. Займайте місце у відповідності з номером вказаним на 

посадковому талоні. Ви можете пересісти на інше вільне місце якщо бачите, що всі 

пасажири зайняли свої місця і є вільні крісла. Якщо ви подорожуєте один і вас просять 

помінятися місцями, щоб приєднатися до родини, завжди пам'ятайте, що ви теж коли-

небудь можете звернеться з таким проханням.  

 
Урок № 39 

Дата: 08. 02.2022 

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: 

      Запам'ятайте - у замкнутому просторі літака людей дратує все, що не роблять вони самі 

- слухаєте ви плеєр, працюєте на ноутбуку, пишите документи ... Іноді це призводить до 

скандалів.  

      Не опускайте спинку крісла повністю. Правда, іноді це гарний спосіб боротися з 

неслухняними дітьми.  

     Існує серйозна проблема - багато пасажирів знімають у польоті свої туфлі, з усіма 

наслідками, що випливають звідси, для їх сусідів і, часом, не тільки сусідів. Роблячи так, 

беріть з собою легкі тапочки. Поважайте людей.  

     Не стомлюйте людей розмовами.  

     Встаючи, не чіпляєтеся за спинку крісла, що знаходиться попереду вас. Ви можете 

розбудити сплячого там чоловіка, який довгий час намагався заснути, щоб легко перенести 

політ.  

    Слідкуйте за собою. Іноді, задумавшись, людина починає постукувати ногою об крісло, 

що знаходиться попереду. Це дратує пасажира, що сидить на ньому.  

    Не розмовляйте з товаришем, стоячи в проході - ви заважаєте пасажирам, що знаходяться 

поруч.  

     Не залишайте в проході свої речі. Або тоді не бурчіть, що стюардеса довго не приходить 

до вас.  

     Будьте обережні з підносами з їжею і гарячими напоями. Обережно відкривайте 

контейнер із салатом, приправою і напоями.  

    Якщо ж ви забруднили костюм сусіда, вибачитеся і запропонуйте оплатити хімчистку.  



    Туалет в літаку - це не будуар або роздягальня. Будьте швидкі і не залишайте після себе 

бруд.  

     Пам'ятайте, що вплив алкоголю посилюється на висоті. Знайте міру.  

    Літак - не ваш офіс. Розкидані папери створять дискомфорт для інших пасажирів.  

     Обережно відкривайте кришку відсіку для ручної поклажі, розташовану над кріслом. Від 

вібрацій протягом польоту речі можуть змінювати своє місце розташування і різко 

відкривши відділення, ви не зможете їх зловити, від чого постраждає пасажир, що сидить 

під нею.  Не затримуйтесь на виході, виглядаючи людей, що зустрічають вас - звільніть 

прохід для інших. 

Питання для самоперевірки 

1. Що категорично заборонено в літаку? 

2. Що таке ручна поклажа? 

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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