
Урок № 40 

Дата: 09. 02.2022 

Тема:  Обслуговування туристів на залізничному транспорті  

Мета: Охарактеризувати обслуговування  туристів на залізничному транспорті, розкрити його 

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

повагу до професії. 

Хід уроку: 

             Залізничний транспорт характеризується високою регулярністю роботи незалежно 

від кліматичних умов і пір року. Він забезпечує велику перевізну здатність, володіє 

достатньо високими швидкостями для доставки пасажирів, значною маневрувальністю у  

використанні рухомого складу, а також мас порівняно НИЗЬКУ ЦІНУ за перевезення. 

Ставлення туристичної клієнтури до залізничного транспорту визначається такими 

характеристиками: надійність, безпека, зручність. 

    Для виконання пасажирських перевезень залізниця мас у своєму розпорядженні технічні 

засоби, враховуючи рухомий склад, різноманітну техніку пасажирського господарства, 

пасажирські станції і вокзали. Більшість залізничних станцій має певні засоби, призначені 

для обслуговування туристів. Це зали очікування, камери схову, платформи для посадки і 

висадки пасажирів, багажні відділення. С також спеціальні пасажирські станції з великими 

вокзалами. 

    Вокзали — це пасажирські споруди, призначені для обслуговування. Залежно від 

призначення приміщення вокзалу поділяють на: 

•  операційні: вестибюль, довідкове бюро, касова зала, приміщення для приймання і 

видавання багажу, пошта, телеграф; 

•  культурно-побутового обслуговування пасажирів: залп очікування, ресторани, буфети, 

кімнати відпочинку, перукарні; 

•  адміністративно-службові: кабінети начальника вокзалу, чергового. 

 
Урок № 41 

Дата: 09. 02.2022 

Тема:  Обслуговування туристів на залізничному транспорті  

Мета: Охарактеризувати обслуговування  туристів на залізничному транспорті, розкрити його 

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

повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Працівник туристичного підприємства повинен знати види залізничних  сполучень, типи поїздів і 

вагонів. 

    На залізниці  розрізняють  декілька  видів сполучення : пряме, місцеве, приміське, міжнародне, 

змішане. Прямим сполученням називають поїздку пасажирів двома і більше дорогами, місцевим -  у 

межах однієї залізниці, але не в приміському сполученні. Приміське сполучення - це поїздка в межах 

приміських зон, але не більше 150 км. Міжнародне сполучення -  це поїздка пасажирів залізницею двох 

і більше держав, змішане -  з використанням декількох вплів транспорту. 

      У Європі прийнята така класифікація поїздів:  

•  TD –  міжконтинентальний експрес; 

•   JС -   міжнародний експрес; 

•   JCL  -  швидкісний суперекспрес; 

•   ТЕЕ  -  фірмовий експрес; 

•  ЄС  -  швидкісний експрес. 

     Якість обслуговування па залізничному транспорті залежить від виду поїзда (поштовий, 

пасажирський, швидкий, фірмовий) і класу розміщення (загальний, плацкартний, м'який, спальний 

вагони). 

     За міжнародними правилами послуги спальних вагонів належать, до послуг засобів колективного 

розміщення, а  ВАГОНІВ-РЕСТОРАНІВ - до послуг харчування. 

 



Питання для самоперевірки 

1. Які особливості залізничного транспорту? 

2. Які є види залізничного сполучення? 

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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