
Урок № 9-10 

Дата: 12.11.2021 

Тема:  Поняття про безвізовий режим 

Мета: Охарактеризувати поняття про безвізовий режим, розкрити його призначення; розвивати 

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

Хід уроку: 

Документи, що потрібні для підтвердження відповідності до умов в'їзду 

1.  Для ділових поїздок: 

 запрошення від фірми або органу влади відвідати зустрічі, конференції або події, 

пов'язані з торгівлею, промисловістю або роботою 

 інші документи, які демонструють наявність торгових або робочих відносин 

 вхідні квитки на ярмарки і конгреси, якщо ви плануєте їх відвідати 

2. Для подорожей з метою навчання в університеті чи інших видів навчання та 

вдосконалення навичок: 

 сертифікат про зарахування/реєстрацію до навчального закладу/курсів/школи з 

метою відвідання професійних або теоретичних курсів у рамках базового та інших 

рівнів навчання 

  студентські картки або сертифікати відвідуваних курсів 

3.  Для подорожей з метою туризму або з особистих причин: 

 супровідні документи щодо проживання: 

 запрошення від приймаючої сторони (господаря), якщо ви зупинитеся в нього (неї) 

 супровідний документ від установи, що надає помешкання, або будь-який інший 

прийнятний документ, що свідчить про наявність помешкання для проживання 

 супровідні документи щодо маршруту: 

 підтвердження замовлення організованої подорожі або будь-якого іншого 

прийнятного документа, що свідчить про наявність плану подорожі 

 супровідні документи щодо повернення: 

 зворотній квиток або квиток туди-назад 

4. Для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних чи 

релігійних заходах або з іншою метою: 

 запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію (enrolments) або ж програми, в яких 

зазначено за можливості назву приймаючої організації і тривалість перебування, або 

будь-які інші прийнятні документи, що засвідчують мету візиту. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які документи необхідні для подорожей з метою навчання в університеті чи інших видів 

навчання та вдосконалення навичок ? 

2. Які документи необхідні для подорожей з метою туризму або з особистих причин? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  будь-яку країну з  програми «Орел та решка» , та записати що 

найбільше в ній вразило 

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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