
Урок № 49 

Дата: 15. 02.2022 

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

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

Хід уроку: 

             Пасажирський автомобільний транспорт, який використовується для перевезення туристів, 

представлений різноманітними видами автобусів, який відрізняються за призначенням і місткістю. 

Призначення автобуса визначає його конструкцію. За призначенням автобуси поділяють на міські, приміські, 

міжміські, міжнародного призначення (туристичні). Автобусний транспорт забезпечує перевезення туристів 

на великі відстані (за розкладом або поза ним) та одноденні екскурсійні поїздки. Автобуси використовують і 

для організації трансферу, а також па внутрішньомаршрутному пересуванні туристів у країні перебування. 

     Автобус як туристичний транспортний засіб найвигідніший під час короткочасних туристичних поїздок, 

міських оглядових екскурсій, поїздок пам'ятними місцями, групових туристичних подорожей з різною метою, 

подорожей для участі у спеціальних заходах.      Туристичні фірми використовують автобуси для відвідування 

туристами концертів, спортивних та культурних заходів, обслуговування конгресів, ярмарків, виставок.    

Фактично це — єдиний транспортний засіб для виконання так званих трансфер-перевезень туристів на 

відрізках маршруту: летовище — готель — летовище, вокзал — готель — вокзал. 

   Позитивне уявлення про автобус як туристичний транспортний засіб містить такі характеристики, які 

вирізняють його серед туристичної клієнтури: 

•  зручний, доступний; 

•  практичний, не потребує особистої ініціативи для резервування місць, використання додаткових 

транспортних засобів; 

•  комфортний для сидіння, огляду довкілля, обладнаний відповідно до вимог частини клієнтури; 

•  транспортно добре пристосовується — не пов'язаний з певними лініями руху, створює умови для контакту з 

довкіллям; 

•  досить дешевий. 

Для туристів, які мають позитивне уявлення про автобус, він є головним транспортним засобом навіть тоді, 

коли подорож поїздом або літаком буде для них дешевшою і швидшою. 

Негативне уявлення про автобус конкретизується такими характеристиками: 

•  транспорт пий засіб для коротких відстаней; 

•  небезпечний транспортний засіб; 

•  транспортний засіб для пенсіонерів; 

•  низький рівень комфорту, відсутність належних вигод. Автобусний  транспорт   поділяють   за   класами   

розміщення. 

Швидкісні автобуси-експреси високого класу мають спальні місця, туалети, барій стійки, аудіо-відеотехніку 

та інше. Найбільша у Скандинавії туристична фірма «HAGA Reiser», яка займається організацією автобусних 

турів, має власний парк зі 100 туристських автобусів категорії «люкс» з кількістю місці, від 10 до 80. Автобуси 

обладнані: 

•  широкими тонованими панорамними вікнами; 

•  системами кондиціонування повітря; 

•  стерео магнітолами з виведенням на систему салонного повідомлення; 

•  мобільними телефонами в салопі, що уможливлюють вихідні й вхідні міжнародні дзвінки; 

•  відкидними сидіннями з підставками для ніг; 

•  індивідуальним освітленням для читання; 

•  системами салонного повідомлення; 

•  холодильниками; 

•  туалетами; 

•  місткими багажними відділеннями. 

     Автобуси категорії «люкс» мають бари, смоли тля переговорів па 26 пасажирів, кожний стіл обладнаний 

мікрофоном. В автобусі є відеосистема (VHS), епідіаскоп і телефакс. 

  Автобуси напівтуристського класу призначені для переїздів на невеликі відстані, трансфери тощо. Вони 

вмішують до 54 пасажирів і обладнані не відкидними сидіннями туристського класу. 

 

Урок № 50 

Дата: 15. 02.2022 

Тема: Обслуговування  туристів на  автомобільному транспорті 



Мета: Охарактеризувати поняття про автомобільний транспорт; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

 Пасажирам автобуса забороняється: 

 під час руху відволікати увагу водія від керування; 

 відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки; 

 перешкоджати зачиненню дверей; 

 розміщувати багаж у тих місцях, де це перешкоджає вільному пересуванню пасажирів уздовж салону; 

 здійснювати поїздку без оплати вартості або без пред'явлення посвідчення особи встановленого зразка 

(у разі наявності права на пільги щодо проїзду); 

 робити виправлення у квитку і передавати його іншій особі;  

 перевозити багаж та ручну поклажу на сидінні; 

 користуватись аварійним обладнанням без потреби;  

 порушувати громадський порядок; 

 курити в салоні транспортного засобу. 

Пасажир автобуса зобов'язаний:  

 мати при собі квиток на проїзд, квитанцію на перевезення багажу, а за наявності права на пільги щодо 

оплати проїзду - посвідчення встановленого зразка або безоплатний квиток (для міжміських 

перевезень); 

 займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому 

вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль; 

 здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;  

 оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з діючими вимогами; 

 мати візові та еміграційні документи (під час міжнародних перевезень); 

 завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу"; 

 у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити 

про це органам міліції; 

 повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності. 

Пасажир автобуса має право: 

 на безпечне і високоякісне перевезення; 

 висувати вимоги до перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення; 

 перевозити тварин у встановленому законодавством порядку; 

 перевозити безоплатно одну одиницю багажу в разі поїздки на маршруті міського або приміського 

сполучення за умови, що його розміри не перевищують 100х50х30 сантиметрів, вагою до 20 

кілограмів; 

 гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно з тарифом кожної з них та безоплатно 

перевозити одну одиницю ручної поклажі у салоні транспортного засобу в разі поїздки на маршруті 

міжміського або міжнародного сполучення; 

 безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш як дві одиниці на міських та приміських 

маршрутах; 

 безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до 6 років без права зайняття нею окремого місця; 

 купувати для дітей віком від 6 до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною (зі знижкою 25% від повної 

вартості) у період з 1 жовтня по 15 травня; 

 оголошувати цінність багажу; 

 отримувати від перевізника, водія, працівника автостанції інформацію про послуги з перевезень; 

 на компенсацію заподіяної шкоди. 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

    Пасажир повинен з'явитися за годину  до відправлення  автобусу. 

    Пасажир, який не з'явився або запізнився, не має право на повернення вартості квитка. 

   Пасажир зобов'язаний пред'являти квиток перед посадкою в автобус одночасно з паспортом, у випадку 

знижки, з оригіналом і ксерокопією  документа, на підставі якого зроблена знижка. 

    Пасажир повинен мати дійсний закордонний паспорт, бути інформований з митними правилами. У випадку, 

коли митні або інші державні органи забороняють пасажиру продовжувати поїздку, він не має право на 

повернення вартості квитка чи його часткової вартості. 

   Пасажиру радимо: 

• уточнити час та місце відправлення автобусу. 

• застрахувати себе перед поїздкою. 



   Дітям віком до 12 років забороняється сидіти на сидіннях ближче, ніж 13 номер місця 

    Діти та молодь до 16 років можуть їхати лише у супроводі дорослих чи по довіреності на дорослого. 

    Не допускається на посадку пасажири , які не мають усіх дійсних  документів , які дозволяють перетин 

кодону. 

    ДОКУМЕНТИ 

    Квиток є іменним документом і не може бути переданий іншій особі. 

    При отриманні квитка пасажир повинен одразу перевірити правельність вказаних на ньому даних, а також 

відповідність вартості квитка сплаченій сумі. Претензії, що пред’являються пізніше не задовільняються. 

    У разі не явки пасажира на відправлення автобусу, із вказаного у квитку пункту відправлення і в указаний 

у квитку час, Договір на надання послуги перевезення вважається розірваним за ініціативою пасажира, а 

перевізник залишає за собою право вдруге продати його місце в автобусі. 

    Виправлення в квитку заборонено, тому, у разі зміни інформації, повинен бути виписаний інший квиток, що 

є платною послугою - в еквіваленті 10% від вартості квитка. 

    Загублений, вкрадений або ж фальшивий квиток не підтягується компенсації, повернення або ж змін. 

    Пассажир, який придбав квиток туди / назад з фіксованою датою поїздки зобов'язаний підтвердити свій виїзд 

не менше, ніж за 72 години до відправлення. У разі невиконання встановленого правила, фірма залишає за 

собою право продати дане місце без грошової компенсації пасажиру. Придбання квитка туди / назад з 

відкритою датою не дає право пасажиру повернутися в будь-який день. Пасажир може закрити свій квиток 

тільки на той рейс, на якій є вільні місця. 

Дія квитка 6 місяців, тому фірма Вам надає право у разі квитка Т / Н «фіксовано» можливість змінити дату 

повернення 1 раз безкоштовно, 2 - доплата в еквіваленті 10% від вартості зворотного квитка ; у разі квитку Т 

/ Н «відкрито», уточняйте у менеджера інколи при закритті квиточка за зміну дати потрібно доплатити. Зміни 

можливі тільки у разі наявності вільних місць і, якщо про це повідомлено не менше, ніж за 24 годин до 

відправлення. 

    Перевізник не несе відповідальності за дії прикордонних, митних, податкових та інших адміністративних 

органів, які пред'являють претензії до пасажирів. Пасажир сам несе відповідальність за належне оформлення 

своїх документів і за вміст багажу. При знятті пасажира з маршруту вартість квитка не відшкодовується. 

    Перевізник не відповідає перед пасажиром за правильність оформлення та наявність документів, що дають 

право перетинати кордони країн маршруту. Перевізник не несе відповідальності за порушення пасажиром 

митних чи еміграційних правил. 

    При порушенні пасажиром візових режимів (закінчення термінів дії віз, заміна паспорта іншим документом 

і т.д.) перевізник залишає за собою право не здійснювати перевезення пасажира. Кошти за невикористаний 

квиток не повертаються. 

    У випадку коли пасажир не дотримується митних та прикордонних правил і буде затриманий на кордоні і 

це спричинить затримку рейсу, екіпаж автобуса має право від'їхати з кордону без пасажира згідно з розкладом 

руху автобуса і без компенсації вартості проїзду. 

    УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ 

    Кожен пасажир повинен підписати свій багаж, який знаходиться в багажному відділенні. 

    У салон допускається одна ручна поклажа, розміром не більше 20х20х40 і вагою 5 кг. Яка повинна 

розташовуватися під Вашим сидінням або зверху на багажній поличці. Розташування речей під ногами або в 

проході заборонено. 

     У багажне відділення на пасажира допустимо багаж, уточняйте у менеджера, в залежності від перевізника 

можуть змінюватись норми: розмір і вага багажа, а також доплата за додатковий багаж. 

     Перевізник несе відповідальність за знищений або пошкоджений багаж у багажному відділенні автобуса, 

тільки якщо це сталося з вини перевізника, що доведено пасажиром, за умови подання заяви не пізніше ніж 10 

днів з дня виїзду автобуса. 

    Під час митного контролю та при пересадці за повернення свого багажу до багажного відділення відповідає 

пасажир. 

    Перевізник не відповідає за ручний багаж. 

    Багаж, який може вважатися небезпечним для інших пасажирів та пошкодити інший багаж, забороняється 

перевозити. 

    Пасажир особисто несе відповідальність за легальність власного багажу. При ускладненнях на кордоні 

фірма-перевізник має право відмовитися від виконання обов'язків по перевезенню багажу і продовжити рейс 

без вказаного багажу. 

    Пасажир, який у час пік (червень-серпень, під час новорічних свят з 15.11-06.01 та за два тижні до 

великодних свят) має надмірну кількість багажу, яку неможливо помістити до автобусу, відмовляється їхати, 



втрачає право на повернення вартості квитка. Радимо переправляти багаж заздалегідь, коли автобуси менш 

завантажені 

    Забираючи багаж, просимо перевіряти етикетки (наліпки), які містять інформацію про її господаря. 

    За втрачені або залишені речі в автобусі фірма не несе відповідальність. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які права має пасажир туристичного автобуса? 

2. Які обов’язки має пасажир туристичного автобуса? 

 

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 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

