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ВСТУП 
 
Робочий зошит с завданнями для практичної та самостійної роботи з 

дисципліни «Організація туристичних подорожей» для студентів напряму під-

готовки 6.140103 «Туризм» дозволяє сформувати навички пошуку, системати-

зації та обробки інформації необхідної для планування індивідуальних та 

групових подорожей, поглибити студентам свої знання та розвити навички 

самостійної роботи. 

Виконання завдань з робочого зошиту дозволяє перевірити рівень знань 

студента з визначеної теми та його вміння творчо підходити до вирішення 

конкретних задач. Метою виконання завдань з робочого зошиту є закріплення 

студентом знань, що були отримані в процесі навчання, та визначення ступеню 

підготовленості студента до самостійної роботи. 
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ВИМОГИ 

1. Знайти та занести у таблицю необхідні технічні, географічні, фінансово-
економічні показники, розрахувати вказані показники.. 

2. Намалювати картосхеми маршрутів пересування (або вклеїти скопійовані). 

3. Обов’язково вказати повні назви джерел використаної інформації.  
 
 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

№№. Тема 
Кіл-ть  
балів 

Залікова 
оцінка 

1 Проїзд в Україні на легковому автомобілі 5  
2 Проїзд в Україні на автобусі 5  
3 Проїзд в Україні на потязі 5  
4 Авіапереліт в Україні 5  
6 Проїзд в Європу на легковому автомобілі 5  
5 Проїзд в Європу на автобусі 8  
7 Проїзд в Європу на потязі 8  
8 Авіапереліт в Європу 8  
9 Умови оренди автомобіля в … країні 5  
10 Візові та митні вимоги в … країні 6  

 Загалом: 60  

 
 

Викладач: _____________________  ______________________ 
    підпис    П.І.П. 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №1 

ТЕМА: ПРОЇЗД В УКРАЇНІ НА ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБІЛІ  

ЗА  МАРШРУТОМ ХАРКІВ – _________________________ 

 

Марка автомобіля: _________________________________________ 

Ціна автомобіля, грн.: _________________________________________ 

Гарантійний пробіг, тис. км: _________________________________________ 

Значення амортизації, грн./км:  _________________________________________ 

Вид палива: _________________________________________ 

Питомі витрати палива, л/км: _________________________________________ 

Ємність паливного баку, л: _________________________________________ 

 

Схема маршруту (карта з визначенням зупинок): 
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Розрахунок пересування за маршрутом 

№№ та назви  
ділянок та зупинок 

Відстань 
(км)  

або мета 
зупинки  

Середня 
швидкість 

руху 
(км/год) 

Час на 
проїзд та 
зупинки  

(год., хв.) 

Витрати  
палива 

(л) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

     

     

     

Сума (увесь маршрут):     

 

Калькуляція витрат – грн. 

  Усього грн. на 1 км шляху на 1 час 
шляху 

1 Вартість палива    

2 Значення амортизації    

3 Вартість роботи водія     

4 Вартість харчування на 1 особу    

Загалом витрати     

в т.ч. поточні витрати  
(без амортизації та зарплати) 

   

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №2 

ТЕМА: ПРОЇЗД В УКРАЇНІ НА АВТОБУСІ  

ЗА МАРШРУТОМ ХАРКІВ – _________________________ 

 

Пункт відправлення: ___________________________________ 

Перевізник: ___________________________________ 

Час відправлення: ___________________________________ 

Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

Час прибуття в кінцевий пункт: ___________________________________ 

Загальний час в дорозі, годин: ___________________________________ 

Відстань, км: ___________________________________ 

Середня швидкість руху, км/год.: ___________________________________ 

 

Схема маршруту (карта с визначенням пересадок): 
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Ціна квитка (грн.)  
повний ___________________________________ 
дитячий ___________________________________ 
студентський ___________________________________ 
груповий ___________________________________ 

Грошові витрати на 1 км шляху: ___________________________________ 
Грошові витрати на 1 годину шляху: ___________________________________ 
 

Оцінка рентабельності рейсу 

Марка автобусу:  _________________________________________ 
Місць в автобусі, од.:  _________________________________________ 
Ціна автобусу, грн.:  _________________________________________ 
Гарантійний пробіг, тис. км:  _________________________________________ 
Значення амортизації, грн./км :  _________________________________________ 
Вид палива:  _________________________________________ 
Питома витрата палива, л/км:  _________________________________________ 
Ємність паливного баку, л:  _________________________________________ 
Кількість водіїв, осіб:  _________________________________________ 
Зарплата водія, грн./год.:  _________________________________________ 
 

Калькуляція витрат – грн. 

  Усього грн. на 1 км шляху на 1 час шляху 
1 Вартість палива    

2 Значення амортизації    

3 Зарплата водіїв    

4 Вартість харчування на 1 особу    

Усього витрати    

Дохід при повній загрузці – грн.    

Сальдо (дохід мінус витрати) ±    

 
 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 9

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №3 

ТЕМА: ПРОЇЗД В УКРАЇНІ НА ПОТЯЗІ  

ЗА МАРШРУТОМ ХАРКІВ – _________________________ 

 
Перевізник: ___________________________________ 
Тип потягу ___________________________________ 
Пункт відправлення: ___________________________________ 
Час відправлення: ___________________________________ 
Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Час прибуття в кінцевий пункт: ___________________________________ 
Загальний час в дорозі  
(з урахуванням очікування пересадки), год.: ___________________________________ 
Відстань по залізниці, км: ___________________________________ 
Середня швидкість потягу, км/год.: ___________________________________ 

Схема маршруту (карта з визначенням пересадок): 
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Калькуляція витрат – грн. 

Ціна квитка, грн. плацкартний купейний м’який (люкс) 

повний    

дитячий    

студентський    

груповий    

Питомі грошові 
витрати на 1 км шляху 
(повний білет) 

   

Питомі грошові 
витрати на 1 год. 
шляху (повний білет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №4 

ТЕМА: АВИАПЕРЕЛІТ В УКРАЇНІ ЗА МАРШРУТОМ  

ХАРКІВ – _________________________ 

 
Авіакомпанія: ___________________________________ 
Тип літака ___________________________________ 
Пункт відльоту: ___________________________ год., хв. 
Час відльоту: ___________________________ год., хв. 
Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Час посадки в кінцевому пункті: ___________________________ год., хв. 
Час в польоті: ______________________________ годин 
Відстань у повітрі: _________________________________ км 
Час на дорогу в аеропорт та реєстрацію: ___________________________ годин 
Час на очікування пересадки ______________________________ годин 
Загальний час на переліт ___________________________________ 
Середня швидкість пересування _____________________________ км/год 

Схема маршруту (карта з визначенням пересадок): 
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Калькуляція витрат – грн. 

Ціна авіаквитка в економ-класі 

Ділянка 1 

____________ 

Ділянка 2 

____________ 

Ділянка 3 

____________ 

повний    

дитячий    

студентський    

груповий    

Витрати на дорогу до аеропорту    

Питомі грошові витрати  
на 1 км шляху (повний білет) 

   

Питомі грошові витрати 
на 1 год. шляху (повний білет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №5 

ТЕМА: ПРОЇЗД  В ЄВРОПУ НА ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБІЛІ  

ПО МАРШРУТУ ХАРКІВ – _________________________ 

 

Марка автомобіля: _________________________________________ 

Ціна автомобіля, грн.: _________________________________________ 

Гарантійний пробіг, тис. км: _________________________________________ 

Значення амортизації, грн./км:  _________________________________________ 

Вид палива: _________________________________________ 

Питомі витрати палива, л/км: _________________________________________ 

Ємність паливного баку л: _________________________________________ 

 

Схема маршруту (карта з визначенням зупинок): 
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Розрахунок пересування за маршрутом 

№№ та назви ділянок 
 та зупинок 

Відстань 
(км)  

або мета 
зупинки  

Середня 
швидкість 

руху 
(км/год.) 

Час на 
проїзд та 
зупинки  

(год., хв.) 

Витрати  
палива 

(л) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Сума (увесь маршрут):     

 

Калькуляція витрат – євро 

  Усього євро. на 1 км шляху на 1 год. шляху
1 Вартість палива    

2 Платні дороги    

3 Європейське страхування    

4 Вартість візи    

5 Вартість роботи водія    

6 Вартість харчування на 1 особу    

7 Значення амортизації    

Усього витрати    

в т.ч. поточні витрати 
(без амортизації та зарплати) 

   

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №6 

ТЕМА: ПРОЇЗД В ЄВРОПУ НА АВТОБУСІ 

ЗА МАРШРУТОМ  ХАРКІВ – _________________________ 

 

Пункт відправлення: ___________________________________ 

Перевізник: ___________________________________ 

Час відправлення: ___________________________________ 

Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

Час прибуття в кінцевий пункт: ___________________________________ 

Загальний час в дорозі, годин: ___________________________________ 

Відстань, км: ___________________________________ 

Середня швидкість руху, км/год.: ___________________________________ 

 

Схема маршруту (карта с визначенням пересадок): 
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Ціна квитка (грн.)  
повний ___________________________________ 
дитячий ___________________________________ 
студентський ___________________________________ 
груповий ___________________________________ 

Грошові витрати на 1 км шляху: ___________________________________ 
Грошові витрати на 1 годину шляху: ___________________________________ 
 

Оцінка рентабельності рейсу 

Марка автобусу:  _________________________________________ 
Місць в автобусі, од.:  _________________________________________ 
Ціна автобусу, грн.:  _________________________________________ 
Гарантійний пробіг, тис. км:  _________________________________________ 
Значення амортизації, грн./км :  _________________________________________ 
Вид палива:  _________________________________________ 
Питома витрата палива, л/км:  _________________________________________ 
Ємність паливного баку, л:  _________________________________________ 
Кількість водіїв, осіб:  _________________________________________ 
Зарплата водія, грн./год.:  _________________________________________ 
 

Калькуляція витрат – євро 

  Усього євро. на 1 шляху на 1 год. шлях 
1 Вартість палива    

2 Значення амортизації    

3 Зарплата водіїв    

4 Вартість харчування на 1 особу    

5 Плата за візу    

Усього витрати    

Дохід при повній загрузці – євро    

Сальдо (дохід мінус витрати) ±    

 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №7 

ТЕМА: ПРОЇЗД В ЄВРОПУ НА ПОТЯЗІ  

ЗА МАРШРУТОМ  ХАРКІВ – _________________________ 

 
Перевізник: ___________________________________ 
Тип потягу ___________________________________ 
Пункт відправлення: ___________________________________ 
Час відправлення: ___________________________________ 
Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Час прибуття в кінцевий пункт: ___________________________________ 
Загальний час в дорозі  
(з урахуванням очікування пересадки), год.: ___________________________________ 
Відстань по залізниці, км: ___________________________________ 
Середня швидкість потягу, км/год: ___________________________________ 

Схема маршруту (карта з визначенням пересадок): 
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Калькуляція витрат – євро 

Ціна квитка, грн. плацкартний купейний м’який (люкс) 

повний    

дитячий    

студентський    

груповий    

Плата за візу    

Усього витрати    

Питомі грошові 
витрати на 1 км шляху 
(повний білет) 

   

Питомі грошові 
витрати на 1 год. 
шляху (повний білет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНА  РОБОТА  №8 

ТЕМА: АВІАПЕРЕЛІТ В ЄВРОПУ ЗА МАРШРУТОМ  

ХАРКІВ – _________________________ 

 
Авіакомпанія: ___________________________________ 
Тип літака ___________________________________ 
Пункт відльоту: ___________________________ год., хв. 
Час відльоту: ___________________________ год., хв. 
Пересадки (пункт, час) ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
Час посадки в кінцевому пункті: ___________________________ год., хв. 
Час в польоті: ______________________________ годин 
Відстань у повітрі: _________________________________ км 
Час на дорогу в аеропорт та реєстрацію: ___________________________ годин 
Час на очікування пересадки ______________________________ годин 
Загальний час на переліт ___________________________________ 
Середня швидкість пересування _____________________________ км/год 

Схема маршруту (карта з визначенням пересадок): 
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Калькуляція витрат – євро/грн. 

Ціна авіаквитка в економ-класі 

Ділянка 1 

____________ 

Ділянка 2 

____________ 

Ділянка 3 

____________ 

повний    

дитячий    

студентський    

груповий    

Витрати на дорогу до аеропорту    

Плата за візу    

Усього витрати    

Питомі грошові витрати  
на 1 км шляху (повний білет) 

   

Питомі грошові витрати 
на 1 год. шляху (повний білет) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ  9 

ТЕМА: УМОВИ ОРЕНДИ АВТОМОБІЛЯ В ____________________________ 

Автопрокатна фірма ______________________________________________ 
Територія діяльності фірми     ____________________________________________
 ___________________________________________ 
Клас автомобіля економічний 
Марка автомобіля ______________________________________________ 
Коробка передач ______________________________________________ 

Вартість оренди авто: 
на 1 добу _________________________________________ євро 
на 3 доби _________________________________________ євро 
на 1 тиждень _________________________________________ євро 
на 1 місяць _________________________________________ євро 

Що входить в орендну плату (відмітити галочкою) 
страхування відповідальності  
страхування від угону  
страхування шкоди при зіткненні  
Страхування третьої особи  
НДС ті місцеві збори  
плата за пробіг  

        допомога при поломці  
дорожній збір  
Аеропортовий збір  

Додаткова плата: 
молодий водій ____________________________ євро 
водій у віці ____________________________ євро 
другий водій ____________________________ євро 
дитяче крісло ____________________________ євро 
навігатор ____________________________ євро 
багажник на кришу (полиця) ____________________________ євро 
суперстраховка ____________________________ євро 
перевищення ліміту пробігу ____________________________ євро 
загублені ключі ____________________________ євро 

Вартість послуги бронювання: ___________________________________ євро 
Сума залогу: _________________________________________ євро 
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Ціна палива: _________________________________________ євро 

Плата за дороги та паркування: 
Автомагістраль _________________________________________ євро 
Тунелі та мости _________________________________________ євро 
В’їзд до центру міста _________________________________________ євро 
Паркування в місті _________________________________________ євро 
Стоянка в кемпінгу _________________________________________ євро 

Вік водія: 
мінімальний _____________________________________ років 
нормальний (без дод. плати)  _________________________________ років 
максимальний _____________________________________ років 
мінімальний стаж водіння _________________________________ років 

Максимальна швидкість:  
на автомагістралях ____________________________________ км/год 
на дорогах ____________________________________ км/год 
в населених пунктах ____________________________________ км/год 

Штрафи: 
перевищення швидкості __________________________ євро 
проїзд на червоне світло __________________________ євро 
порушення правил обгону __________________________ євро 
неправильна парковка __________________________ євро 
в’їзд в зону обмеженого руху __________________________ євро 
рух заднім ходом автострадою __________________________ євро 
вихід з авто з працюючим двигуном __________________________ євро 
не пристебнутий ремінь безпеки __________________________ євро 
порушення правил перевезення дітей __________________________ євро 
розмова телефоном __________________________ євро 
алкоголь в крові більше норми __________________________ євро 
відсутність світловідбиваючого жилету __________________________ євро 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Типи страхування: Third Party –страхування відповідальності перед третіми особами 
(ОСАГО); Collision Damage Waiter (CDW) –страхування пошкоджень без скла та 
шин (КАСКО з франшизою); Theft Protection (ТР)– страхування від угону; Top 
Cover Damage Waiter – КАСКО з мінімальною франшизою; Super Cover Damage 
Waiter – КАСКО без франшизи, але з шинами та склом; Personal accident insurance 
(PAI) –страхування водія та пасажирів всередині машини. 
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ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ  10 

ТЕМА: ВІЗОВІ  ТА МИТНІ ВИМОГИ В ______________________ 

 

Місцезнаходження консульства (посольства) ________________________________ 

Види віз: Строк перебування Строк оформлення 
А. Аеропортова транзитна _____________________ _____________________
В. Транзитна _____________________ _____________________
С. Туристична короткотермінова _____________________ _____________________
D. Національна довгострокова _____________________ _____________________
Шенгенська одноразова _____________________ _____________________
Шенгенська багаторазова _____________________ _____________________

Оформлення онлайн попередньої візи (Pro-visa): ________________ (так, ні) 

Вартість туристичних віз в консульстві, євро: 
 короткострокова довгострокова 

Консульський збір   
для дорослих _____________________ _____________________ 
для дітей _____________________ _____________________ 
термінова віза _____________________ _____________________ 

Оформлення візи   
звичайна _____________________ _____________________ 
для пенсіонерів _____________________ _____________________ 
для студентів стаціонару _____________________ _____________________ 
для дітей _____________________ _____________________ 
для нерезидентів _____________________ _____________________ 

Ціни на послуги з оформлення візи у посередників, грн.: 
консультація _____________________ 
формування пакету документів до заявки _____________________ 
заповнення анкети _____________________ 
переклад документів _____________________ 
запис на співбесіду _____________________ 
бронювання авіаквитків _____________________ 
Бронювання готелів _____________________ 
Оформлення медичного страхування _____________________ 
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Підтвердження фінансової забезпеченості подорожі: 
для дорослих ____________________________________________ євро/доба 
для дітей ____________________________________________ євро/доба 
мінімальна страхова сума ______________________________________ євро 

Умови безмитного ввозу: 
Валюта ___________________________________________________ 
Тютюнові вироби ___________________________________________________ 
Спиртні напої ___________________________________________________ 
Сувеніри ___________________________________________________ 
Кава, чай ___________________________________________________ 
Домашні тварини ___________________________________________________ 
Зброя ___________________________________________________ 
Ювелірні вироби ___________________________________________________ 

Умови безмитного вивозу: 
Валюта: на суму _______________________________________________ євро 
Товари: на суму _______________________________________________ євро 
Художні цінності ___________________________________________________ 
Витвори мистецтва ___________________________________________________ 
Зброя ___________________________________________________ 

Штраф за порушення митних правил          ___________________________ % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерела інформації: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ДЖЕРЕЛА  ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ  ВИКОНАННЯ  ЗАВДАНЬ   

1. Атласи автомобільних та залізничних доріг України та Європи. 
2. Розклад руху автобусів, потягів, літаків  

– сайти вокзалів та транспортних компаній. 
3. Технічні характеристики та ціни на автомобілі, автобуси, паливо  

– сайти авто дилерів та компаній – виробників авто. 
4. Ціни на проживання в готелях, харчування  

– сайти готельних мереж та туристичних компаній. 
5. Умови та ціни на оренду автомобілів в Україні та зарубіжних країнах 

– сайти автопрокатних фірм та туристичних компаній. 
6. Вимоги до оформлення віз  

– сайти посольств та консульств відповідних держав. 

ДЕЯКІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДО ТЕМИ 

Автобуси Мерседес – http:// www.auto.ria.com/bus/mercedes 
Автодороги України – http:// www.euro2012highway.blogspot.com/ 
Автомобільні дороги Європи http:// www.autotraveler.ru 
Заклади розміщення – http://www.budgetplaces.com/ru/offer/list/?destination 
Бронювання готелів. – http://www.booking.com 
Вартість дизельного палива в Європі –  http://www.vdnk.ru 
Відстані між містами Європи – http:// www.della.ua/distance/ 
Готелі – http:// www.ua.hotels.com 
Готелі та ресторани. – http://www.tripadvisor.ru/ 
Карти Європи і світу – https://www.google.com.ua/maps; http://www.maps.google.ua; 

http:// www.maps.yandex.ua 
Книги по туризму – http://tourlib.net/books_tourism/ 
Мережа європейських автошляхів – http://uk.wikipedia.org/wiki 
Оренда автобусів – http:// www.autoline.com.ua  
Оренда туристичного автобусу – http://kharkovbus.com/; 
Оформлення візи – http://www.tui.ua/services/tour-ref/visa/; 
Пам’ятки світу – http:// www.redigіo.ru 
Профессиональные и частные гиды со всего мира. Персональные туры. – 

http://www.bestprivateguides.com/ 
Платні дороги Європи. Вартість  палива в країнах Європи. – 

http://autotraveler.ru/spravka/ 
Посвідчення водія міжнародного зразка – http://www.mvu.org.ua/Appearance.html 
Страхова компанія «Оранта» – http://www.oranta.ua/ukr/personal_insurance 
Технічна характеристика автобуса – http://www.gortransport.kharkov.ua/ps_models/ 
Туристичні автобуси. Характеристика. – http://www.autoline.ua/ 
1000 священных мест планеты – http://www.adcinvent.com/ 
Христианские храмы – http://www.truechristianity.info/churches.php 
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Додаток 
 

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АГЕНТА З ТУРИЗМУ  
(вибірка) 

І. Загальні положення 

1. Агент з туризму відноситься до категорії Технічних виконавців. 
2. На посаду агента з туризму призначається особа, що має (вишу; середню) 

професійну освіту, додаткову підготовку по туристській діяльності (без пред'явлення 
вимог до стажу; стаж роботи не менш 1 року, 2 років, 3 років і т.д.). 

3. Агент з туризму повинен знати: 
– Законодавство України; 
– географію країн світу; 
– порядок оформлення договорів і висновку контрактів по реалізації турів; 
– правила бронювання квитків і послуг; 
– схеми роботи з готелями, готелями, компаніями-перевізниками (авіа, залізнич-

ними, автобусними, круїзними й ін.), іншими організаціями; 
– основи туристського права; 
– іноземну мову; 
– правила оформлення туристської документації (туристичних путівок, ваучерів, 

страхових полісів й ін.); 
– методу оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів 

комунікації й зв'язків, комп'ютерів; 
– методику складання звітності. 
4. Призначення на посаду агента з туризму й звільнення з посади здійснюється 

за наказом керівника організації. 
5. Агент з туризму підкоряється безпосередньо ______________________ (кому) 
6. … 
7. … 

ІІ. Посадові обов'язки 

Агент з туризму: 
1. Пропонує клієнтові наявний вибір варіантів проведення відпочинку, дає 

рекомендації й поради на вибір місць відпочинку, консультує клієнта про особливості 
соціально-демографічних і природнокліматичних умов місця відпочинку. 

2. Проводить міні-рекламу обраного місця, описує його достоїнства й переваги. 
3. Надає путівники, карти, схеми, плани місцевості. 
4. Укладає договір на надання туристських послуг. 
5. Організує взаємодію із транспортними підприємствами, готелями й турагент-

ствами. 
6. Надає необхідні рекомендації щодо дотримання правил безпеки в країні 

(регіоні) перебування. 
7. Оформлює необхідні туристичні документи. 
8. … 
9. … 
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