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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: 

      За договором залізничного переведення, залізниця 

зобов'язується перевезти пасажира і його багаж до пункту 

призначення, надавши йому місце в поїзді згідно з купленим 

квитком, а пасажир - сплатити вартість проїзду за 

встановленим тарифнім, у разі перевезення багажу понад 

встановлену норму   - його вартість. 

   У поїзді пасажирам надається цілий комплекс безкоштовних 

і платних послуг. У вагонах зі спальними місцями видаються 

постільні речі та комплект постільної білизни в упакованому 

вигляді (два простирадла, наволочка і рушник). Але якщо в 

набір включені додаткові предмети: друге рушник, туалетне мило та ін, - вартість послуги підвищується. 

Пасажир має право вимагати заміни неякісного постільної білизни без оплати. На шляху прямування 

пасажир може взяти за плату новий комплект постільної білизни замість використаного.  

      Провідники застеляють все ліжку у вагонах СВ, а в купейних і плацкартних вагонах - лише інвалідам 

і людям похилого віку. Постільні приналежності забирають у пасажирів не раніше ніж за 30 хв до 

прибуття на станцію призначення. Пасажири самі прибирають своє ліжко, а провідник забирає її з купе 

від спального місця. У вагонах СВ білизна прибирає провідник.  

     Фірмові поїзди подаються під посадку з застеленими 

постелями на верхніх полицях купейних вагонів. У міжнародних 

поїздах вартість користування постільними речами входить у 

вартість плацкарти. Якщо міжнародний потяг. Відправляється 

вночі з 21 години до 7 години за місцевим часом, спальні місця 

повинні бути застелені провідником вагона відповідно до даних 

картограми про продані місцях, що є у нього до подачі поїзда до 

платформи, де буде проводитися посадка. Якщо міжнародний 

потяг відправляється вдень, щ підготовку спальних місць з 

застілкой ліжок провідник виробляє за бажанням пасажирів.  

     У туалетах у всіх поїздах в обов'язковому порядку повинні 

бути - туалетний папір і мило.  

     Всі пасажирські вагони забезпечуються чаєм, цукром в індивідуальній упаковці, кондитерськими 

виробами у дрібній розфасовці (печиво, вафлі і т. д.). У вагонах пасажирських поїздів всіх категорій 

пасажирам не менше трьох разів на день з 8 до 10, з 15 до 17 і з 20 до 22 години за місцевим часом 

провідники повинні пропонувати чай, а у фірмових і міжнародних поїздах - додатково на прохання 

пасажирів у будь-який час діб. Заварюється чай у спеціальному 

заварний чайнику окропом з кип'ятильника, наявного у вагоні.  

     У пасажирських поїздах здійснюється продаж газет, журналів 

та книг. Згідно з Правилами перевезень пасажирів в усіх вагонах 

дальніх пасажирських поїздів повинні бути настільні ігри 

(доміно, шашки та шахи), які видаються пасажирам 

безкоштовно.  

     Пасажир, що займає місце на другій полиці, має право 

отримати ремені безпеки. Якщо верхні полиці вагону не 

обладнані для застосування таких ременів, провідник повинен у 

ввічливій формі пояснити пасажиру неможливість задоволення 

його прохання.  

      Пасажирам безкоштовно надаються медикаменти, наявні в поїзній аптечці.  



       У ряді фірмових поїздів організовані на громадських 

засадах безкоштовні побутові куточки, дитячі кімнати, 

довідково-інформаційні купе, поїзні бібліотеки.  

     Залежно від організації роботи та місцевих умов поїзна 

бригада може надавати пасажирам і цілий ряд послуг: 

організацію компостування квитка для подальшої поїздки 

або прийом замовлень на пряму плацкарту, виклик 

носильників, прийом телеграм, замовлень на таксі. У 

фірмових поїздах існують такі послуги пасажирам, як 

ремонт одягу, перукарня та ін У міжнародних та ряді інших поїздів для загального користування є 

рекламнівидання радянських залізних доріг, політична література російською мовою та мовами 

зарубіжних країн. До послуг пасажирів, що знаходяться в тривалій поїздці, у багатьох поїздах 

організовані платні відеосалони. 

Факт укладення договору перевезення засвідчує квиток.  
Вартість послуг перевезення містить: 

•  оплату права проїхати дорогою на певну відстань за тарифом 

перевезення; 

•  вартість плацкарти (право пасажира на спальне місце у вагонах 

різного класу); 

•  плату за страхування від нещасного випадку; 

•  комісійний збір за послуги з попереднього продажу квитків 

   Іноді до вартості послуг додають різні місцеві збори і доплати, 

наприклад, за доставку квитків додому або па роботу. Додаткові послуги (харчування, напої, постільна 

білизна) надаються за окрему плату. 

На залізничному транспорті існує поняття— композиція потягу, його складу. Під цим поняттям 

розуміють порядок розташування у складі пасажирського поїзда різного типу вагонів, тобто схему його 

складу. Для поліпшення використання пасажирських вагонів велике значення має уніфікація, тобто 

одноманітність схем складу поїзда. До його складу, зазвичай входять такі вагони: 1—-2 м'яких, 5—8 

купейних, 7—8 плацкартних, 1 вагон-ресторан, багажні й поштові вагони. Для туристично-

екскурсійного поїзда далекого сполучення прийнята єдина система формування. Якщо у поїзді є три 

вагони-ресторани, то їх розмішують під номерами 4, 8, 12, якщо два — їхні номери переважно 6 і 10. 

Найпоширенішими для туристично-екскурсійних поїздів є цільнометалевий купейний вагон, який 

складається із 10 купе на 38 місць. 

Існує три види туристичних залізничних перевезень:  
•  формується повністю турпоїзд; 

•  у поїзді виділяють один вагон для туристів; 

•  туристи їдуть самостійно. 

Останнім часом в Україні чартерні перевезення на спеціальних 

туристських поїздах по лінійних, кільцевих і радіальних 

екскурсійних маршрутах практично не здійснюються. 

    Поїздка повинна розпочинатися від станції, вказаної у квитку. 

Якщо ж ви бажаєте здійснити посадку на проміжній станції, яка 

знаходиться на шляху прямування, вам необхідно повідомити про це працівника вокзалу чи станції 

відправлення не пізніше, ніж за 1 годину до відправки поїзда з початкової станції, зазначеної в 

квитку.Для цього вам потрібно заповнити заяву, в якій зазначається номер поїзда, номер вагону, місце 

та дата відправлення з початкової станції та станція посадки. Станція відправлення зобов'язана видати 

начальнику поїзда, у якому буде здійснювати поїздку пасажир, попередження про посадку пасажира на 

проміжній станції. Пасажир також може подати заяву про посадку на станції, яка не є пунктом 

початкового відправлення поїзда. У цих випадках станція подання заяви сповіщає про посадку пасажира 

станцію відправлення поїзда.Ви можете зайняти тільки те місце, яке зазначене у вашому 

квитку.Винятком може бути лише ситуація, коли на одне місце у вагоні помилково продано два квитки, 

або коли у вагоні відсутнє місце, зазначене у квитку. В такому випадку місце для вас визначить 



провідник вагону або начальник поїзда. За вашою згодою це може бути місце в іншому вагоні, в тому 

числі і у вагоні вищої категорії, без стягнення додаткової оплати, або у вагоні нижчої категорії, у разі 

чого вам повертається різниця вартості проїзду. У разі неможливості надати місце в цьому поїзді вам 

запропонують проїзд в іншому, з безкоштовним  переоформленням квитків. У разі вашої відмови від 

запропонованої заміни вам повертають вартість проїзду та оплачених послуг.Повторна перевірка 

наявності та дійсності проїзних документів та їх погашення відбувається після посадки. При погашенні 

відривають верхню частину квитка в місці згину, не пошкоджуючи компостерних знаків. Якщо ви 

подорожуєте у вагоні пасажирського, швидкого, електро-дизельного поїзду чи поїзду підвищеного 

комфорту, протягом поїздки проїзні документи зберігаються у вас. Їх потрібно надавати для перевірки 

на вимогу вповноважених осіб, які здійснюють контроль. Якщо ж ви придбали квитки у м’який, 

купейний чи плацкартний вагон, ваші проїзні документи протягом подорожі повинні зберігатись у 

провідника.У разі втрати провідником прийнятих на зберігання документів начальником поїзда 

складається акт у двох примірниках, які підписуються вами, провідником та начальником поїзда. Якщо 

проїзні документи знадобляться вам для звіту про відрядження, то на підставі цього акту в будь-якій 

касі на шляху прямування начальник поїзду оформляє для вас нові проїзні документи, на звороті яких 

ставиться відмітка «замість втраченого».  Якщо ви помилково сіли у поїзд не того напрямку, ви повинні 

покинути його на найближчій станцій. У цьому випадку складається акт, що надасть вам можливість 

безкоштовно повернутися до станції відправлення. Цей акт також необхідно надати для поновлення 

дійсності квитка і придбання нової плацкарти у разі, якщо ви внаслідок цієї ситуації не встигнете на 

поїзд, зазначений в квитку. У пасажирських вагонах повинна бути розміщена інформація про розклад 

руху даного поїзда, про послуги, що надаються у поїзді, про місцезнаходження книги скарг, номер 

вагону, у якому знаходиться начальник поїзда, наявність у складі поїзда вагону-ресторану (вагону-

кафе), його розміщення згідно зі схемою поїзда, режим роботи, план евакуації, пам'ятка для пасажирів 

щодо дій у разі пожежі, а також перелік прав та обов'язків 

пасажирів і провідників вагонів. Використані та погашені 

проїзні документи повертаються вам за 30 хвилин до 

прибуття на станцію призначення.  Квитки потрібно 

зберігати до виходу на перон. Видача документів стороннім 

особам, які не здійснювали поїздку за ними, забороняється. 

За 30 хвилин до прибуття на станцію призначення 

провідник повинен вас про це попередити.  

Якщо з якихось причин ви пропустили свою станцію 

прибуття, про це складається акт, який надасть вам право 

безкоштовно до неї повернутися. 

Питання для самоперевірки 

1. Які обов’язки має пасажир залізничного транспорту ? 

2. Які права має пасажир залізничного транспорту ? 

 

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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