
Урок № 47 

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: 

             Вирушаючи у морський круїз, потрібно дотримуватися деяких правил поведінки на судні, і серйозно 

підготуватися.Як уникнути морську хворобу? Суперсучасні круїзні лайнери, моторні та вітрильні яхти 

обладнані стабілізаторами хитавиці. Але, не дивлячись на це, за тиждень перед круїзом рекомендується пройти 

комплекс вправ для тренування вестибулярного апарату. 

     Чи потрібно робити щеплення перед круїзом? 

       Так, для відвідування деяких країн, особливо в екзотичних маршрутах , необхідно зробити щеплення. Без 

міжнародного свідоцтва про наявність відповідної вакцинації вас можуть не допустити до круїзу. Бажано 

проконсультуватися з круїз-експертами компанії, з якою плануєте вирушити у плавання.Ваш одяг в круїзі 

практично не відрізняється від одягу на будь-якому наземному курорті. Спортивний та повсякденний одяг 

підійдуть для денного часу як на борту, так і на березі в теплу пору року або в жарких водах. Не забудьте взяти 

з собою светр або легку куртку для прохолодних вечорів.Для екскурсій і прогулянок по палубі забудьте про 

каблуки! Візьміть з собою зручне взуття на нековзною, гумовій підошві або сандалі. На деякі екскурсії, такі 

як: відвідування церков, монастирів та інші не допускаються туристи в шортах, а для дам, необхідні спідниця 

і хустку.Ваш паспорт на весь час морського круїзу зберігається в сейфі у капітана. Це необхідно для 

залагодження візових питань та інших формальностей при вході в порт. Замість нього вам видають електронну 

карту, яка замінює паспорт на час круїзу. Завдяки їй, можна залишати судно і повертатися на нього. 

Забороняється проносити наркотичні засоби, стислі гази, їдкі речовини, вогнепальну зброю , засоби 

самозахисту будь-яких видів, боєприпаси, радіоактивні матеріали, отрути, інфекційні матеріали, 

вибухонебезпечні речовини або інші речі, що представляють загрозу. При виявленні вищезгаданих речей 

пасажир не допускається на борт. 

Протягом усього морського круїзу пасажир зобов'язаний підкорятися вимогам внутрішнього розпорядку, 

дотримуватись правил безпеки та виконувати всі розпорядження екіпажу судна і дирекції круїзу. Це одне з 

найважливіших умов безпеки для Вас та інших пасажирів. 

Відразу після посадки на судно необхідно уважно ознайомитися з розташуванням суднових приміщень, з 

правилами пожежної безпеки та планом евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій. Особливу увагу 

рекомендуємо звернути на правила поведінки на воді. Інструктаж з техніки безпеки на судні проводиться 

капітаном або старшим помічником капітана відразу ж після відправлення судна в рейс. 

 

Урок № 48 
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Тема: Обслуговування  туристів на  водному транспорті 
Мета: Охарактеризувати поняття про водний транспорт; розвивати аналітичне мислення, 
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Хід уроку: 

 Із загальних правил поведінки пасажирів на борту судна слід, що пасажирам забороняється: 

o Заважати роботі команди під час руху судна, швартування, зняття з якоря; 

o Перебувати в зоні управління вітрилами; 

o Виходити за спеціальні огорожі, пірнати з борту судна і в безпосередній близькості від судна; 

o На ходу і під час стоянки нахилятися через огорожі навколо відкритих палуб, сидіти на леєрні огорожах; 

o Смітити на борту судна, а також викидати сміття за борт; 

o Зловживати спиртними напоями, перебувати в нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння; 

o Бігати по трапах, підніматися або сходити з трапа, не тримаючись за поручні; 

o Залишати в каюті без нагляду включені електропобутові прилади. 

Морські круїзні лайнери є сьогодні одним з найбезпечніших видів транспорту. Судноплавні компанії 

вкладають в свій бізнес мільйони, оскільки вимоги безпеки з кожним роком зростають. Наприклад, нещодавно 

була заборонена експлуатація суден з підйомом тільки на ліфтах з нижніх палуб, оскільки при знеструмленні 

ліфт може не працювати. Шляхи евакуації повинні проходити по трапах і позначатися світяться в темряві 

спеціальними знаками.Рятувальні засоби одного борту будь-якого судна розраховані на порятунок всіх людей, 

і пасажирів, і членів екіпажу. Однак правила поведінки на воді наказують, що в перші 24 години круїзу має 

бути проведена навчальна тривога.У віддрукованому вигляді інструкція з безпеки знаходиться на двері каюти. 

Рятувальні жилети в потрібній кількості — в гардеробі каюти.Вам пояснять, як звучить сигнал тривоги, а через 



деякий час дадуть такий сигнал. Зазвичай — це 7 коротких гудків, за якими послідує один довгий 

гудок.Поставтеся серйозно до навчальної тривозі! Звичайно, ймовірність того, що все це вам знадобиться — 

мізерно мала, але потренуватися, надягаючи рятувальний жилет, і запам’ятати найкоротший шлях до потрібної 

рятувальної станції обов’язково варто. Навчальна тривога триватиме не більше півгодини. На деяких суднах 

проводиться перекличка присутніх, а для «несвідомих» влаштовують додаткову навчальну тривогу. І це не 

залежить в перший раз ви в круїзі або в 10-ий.Не будемо розглядати малоймовірний випадок пошкодження 

круїзного судна з евакуацією пасажирів на різних допоміжних плавзасобах. Це окрема тема. Але правила 

поведінки на воді — досить актуальна тема для пасажирів круїзного судна, ще й тому, що часто відпочинок на 

стоянках відбувається на пляжі.Навряд чи хтось буде заперечувати, що найкращий відпочинок — у води. 

Плавання, риболовля, катання на човнах і інших пристосуваннях — все це дуже захоплююче. На жаль, бувають 

випадки, коли вода доставляє не тільки задоволення, але й призводить до трагічного результату. Правила 

поведінки на водоймах — це не порожня і нудна формальність. Кожен з нас може опинитися в ситуації, коли 

від його умілих дій залежатиме життя і безпеку не тільки його власна, але й іншої людини. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які правила перебування на круїзному лайнері вам відомі? 

 

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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