
Урок № 45 

Дата: 14. 02.2022 

Тема: Обслуговування  туристів на  водному транспорті 
Мета: Охарактеризувати поняття про водний транспорт; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       Водний транспорт - морський і річковий — с видом масового транспорту, який здатний 

перевозити велику кількість пасажирів. Перевізна спроможність морського транспорту 

досить велика; вона обмежена тільки перевізною спроможністю портів і транспортним 

флотом. Реконструкція наявних і спорудження 

нових портів, будівництво суден, які мають 

вищу пасажиромісткість і швидкість руху, 

збільшують перевізну спроможність морською 

транспорту.  

      Річковим транспортом здійснюються 

перевезення пасажирів і вантажів по Дніпру, 

Дунаю, Чорному і Середземному морях із 

заходом у річкові порти Румунії, Словаччини, 

а також морські порти Туреччини, Греції, 

Ізраїлю, Франції, Італії. 

    Морські пасажирські перевезення за їх 

характером і дальністю поділяють на 

каботажні й закордонні. До каботажного плавання належать сполучення між портами однієї 

держави.     Закордонне плавання— це сполучення 

між портами даної країни та інших держав. 

    Основна діяльність водного транспорту — 

задоволення потреб людей у пасажирських 

перевезеннях, а також попиту на відпочинок 

упродовж морської подорожі. Особливістю 

попиту па морські подорожі у нашій країні є 

досить чітко виражена сезонність. Умовно можна 

вважати травень-вересень сезонним періодом, а 

жовтень-квітень — несезонним. 

Переваги водних туристських подорожей:  

 високий рівень комфорту; 

  значний обсяг одночасного пасажирозавантажсння 

  можливість реалізації різних видів і цілей туризму (пізнавальний, бізнес, учбовий 

та ін.); 

 можливість повноцінного відпочинку; 

 повний комплекс життєзабезпечення. 

 Недоліки: 

 невисока швидкість руху; 

 обмежена мобільність; 

 синдром «замкнутого простору»; 

  схильність до «морської хвороби» частини людей; 

 в ряді випадків високі тарифи та ін. 
 

    Перевезення туристів на внутрішніх водних артеріях проводять спеціалізовані комфортабельні теплоходи 

місткістю 250-400 пасажирів. На міжнародних лініях працюють комфортабельні круїзні судна, які вміщають 

до 2000—2500 пасажирів. 

   Особливою формою морських туристичних подорожей с круїзи. Судноплавні компанії практикують майже 

10 їх видів. Найпоширенішими у світі є так звані класичні круїзи, тривалість яких складає 10—20 днів. 

Характерним для них с велика кількість заходжень в порти, різноманітні екскурсії, широка програма розваг. 



    Серед інших видів круїзів слід виокремити тому:  

•  «конгресний туризм»; 

•  оздоровлювальні круїзи; 

•  лікувальні круїзи; 

•  освітні круїзи; 

•  комбіновані круїзи. 

     У літературі з морського туризму виділяють міні-

круїзи. Тривалість таких круїзів 2—3 дні, і проводять 

їх у святкові дні або наприкінці тижня. 

    Розкішними круїзними лайнерами, що курсують 

навколо Землі, є два судна фірми «Кристал Круїз 

Лайн», які побудовані фактично за одним проектом у 

різних півкулях землі з інтервалом п'ять років. Вони 

вважаються найдорожчими у світі. «Кристал Хармоні» побудований у 1990 році па верфі фірми «Міцубісі» в 

Японії, «Кристал Симфоні»— у 1995-му на верфі в м.Турку (Фінляндія). 

     Пасажири можуть в будь-яких широтах і в будь-яку пору року користуватися послугами відкритих і 

закритих басейнів, тенісних кортів, соляріїв, ресторанів і казино. При водотоннажності судна 50 200 т на борту 

розміщується 975 пасажирів. Порівняно із середніми лайнерами такої ж водотоннажності, що мають 

пасажиромісткість 1500—2000 чоловік, рівень сервісу тут значно вищий. 

 

Урок № 46 

Дата: 14. 02.2022 

Тема: Обслуговування  туристів на  водному транспорті 
Мета: Охарактеризувати поняття про водний транспорт; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Тривалість круїзу— 14 днів. Вартість визначається з розрахунку розміщення в каюті двох осіб. При 

одномісному розміщенні в каютах категорій АА і ВВ оплачується вартість всієї каюти. Розміщення в каютах 

категорії ОО оплачується з розрахунку 160% вартості каюти. 

Вартість річкових круїзів визначається величиною фрахту, категорією судна, комфортабельністю кают, 

експлуатаційними видатками, а також зборами за прохід каналів, вартістю берегових послуг, податками 

тощо.  

     Основним районом круїзів в світі є Північна Америка, включаючи Карибский басейн (близько 75% всього 

світового ринку круїзів), інші 25% майже наполовину поділяються між Європою та іптими регіонами.     

Найбільш популярними маршрутами на світовому ринку круїзного туризму є: 

♦ по Карибському морю (Гренада, Антільські острови, Вірджинські о-ви — в зимовий період); 

♦ по Середземному морю (травень-жовтень); 

♦ по Балтійському морю і навколо Скандинавії (травень-серпснь); 

♦ на Далекому Сході, в Індійському океані (до Антарктиди), навколо Австралії, Аляски. 

Круїзи поєднують морський та береговий відпочинок, в т.ч. екскурсії. Пасажири морських круїзних суден не 

користуються послугами готелів і ресторанів і вважаються екскурсантами з особливим імміграційним 

паспортним режимом. В більшості випадків для країн транзиту, де пасажири виходять на берег, віза не 

вимагається, однак строк їх перебування, як правило, не перевищує 72 години. 

Всі круїзи пропонують гнучкі ціни, знижки для туристів (поза сезоном, завчасне бронювання подорожі, 

повторне звернення тощо). Основними факторами, які впливають на ціну, є тривалість круїзу, сезон, 

розміщення та розмір каюти, оснащення корабля, відпочинкові програми. 

Річкові круїзи найбільш популярні в країнах, які мають потужні річкові та озерні системи, а також системи 

каналів (США, Канада - Великі озера (загальна протяжність траси по річках, озерах і каналах понад 40 тис. 

км). У Фінляндії для круїзів використовується маломірний флот, частина суден якого реконструйована в стилі 

ретро (колісні і парові судна), навігація відкрита 250 днів на рік. Популярні також круїзи по Дунаю (через 7 

країн) і по Рейну та його притоках. 

      Міжнародні подорожі водними шляхами здійснюються к рамках міждержавних угод, Лфіпської «Конвенції 

про перевезення морем пасажирів і багажу», а також Міжнародної «Конвенції про охорону людського життя 

на морі» (1974 p., Лондон) і Міжнародної «Конвенції про уніфікацію деяких правил при перевезенні морем 



пасажирів та їх багажу» (Брюссель, 1967 p.). Подорожі внутрішніми водними артеріями регламентуються 

Водним кодексом України і Статутом внутрішнього водного транспорту. 

 

Питання для самоперевірки 

1. У чому  переваги водних туристських подорожей? 

2. Що таке круїз ? 

 

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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