
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 89 

Дата: 04. 04.2022 

Тема: Роль, значення і оформлення туристичних ваучерiв, путiвок 

Мета: Охарактеризувати роль, значення і оформлення туристичних ваучерiв, путiвок; 

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

до професії. 

Хід уроку: 

Туристична путівка- це документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту. 

Туристичний ваучер  - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб, як туристів, 

оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів 

туристичних послуг. Туристичний ваучер (путівка) - це письмовий акцепт суб'єкта 

туристичної діяльності на виробництво та продаж туристичного продукту. Він (вона) є 

невід'ємною частиною угоди, а також документом первинного обліку у суб'єктів 

туристичної діяльності. 

   Туристична путівка повинна обов'язково містити такі положення: найменування та 

місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, місце і дату видачі туристичної путівки 

(ваучера), назву туру; прізвище, ім'я туриста, паспортні дані (при груповій поїздці прізвище, 

ім'я керівника групи з доданим списком групи); місце і дату початку і закінчення маршруту, 

його тривалість, вид транспорту; назву, адресу та номер телефону засобу розміщення, його 

тип, режим харчування (при розміщенні в готелі вказати його категорію, згідно з 

сертифікатом відповідності); перелік послуг, загальну ціну послуг, передбачених 

договором, номер підтвердження бронювання розміщення; умови та причини, які можуть 

слугувати підставою для розірвання договору надання туристичних послуг. 

 

Урок № 90 

Дата: 04. 04.2022 

Тема: Роль, значення і оформлення туристичних ваучерiв, путiвок 

Мета: Охарактеризувати роль, значення і оформлення туристичних ваучерiв, путiвок; 

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

до професії. 

Хід уроку: 

           Ваучер — форма письмового договору на туристичне або екскурсійне 

обслуговування, яка може використовуватися відповідно до Закону України «Про туризм» 

(із змінами). 

Бланки ваучера заповнюються: 

 на надання послуг на території України — державною мовою або мовою 

національних меншин України; 

 на надання послуг за межами України — мовою, передбаченою 

зовнішньоекономічним контрактом. 

 Бланки ваучерів заповнюються розбірливим почерком уручну, за допомогою 

друкарської машини або комп’ютерної техніки. Відповідальність за якість і 

розбірливість заповнення бланка ваучера несе суб’єкт туристичної діяльності — 

власник ваучера. 

  При заповненні бланка ваучера зазначення всіх даних, 

  Ваучер заповнюється у трьох примірниках за єдиним порядковим номером.  



  Усі примірники ваучера завіряються підписом керівника суб’єкта туристичної 

діяльності або вповноваженого ним належним чином представника і скріплюються 

печаткою туроператора/турагента. 

 Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю заповненими пунктами, 

без підпису керівника або вповноваженого ним належним чином представника, без 

печатки або з нечіткою печаткою може бути визнаний недійсним в установленому 

чинним законодавством порядку. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке туристична путівка? 

2. Що таке туристичний ваучер ? 

 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

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 

Питання для самоперевірки: 

1.  Яка інформація надається до початку надання туристичних послуг споживачеві? 

2. Що належить до істотних змін обставин ? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати матеріал з 

теми 

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

