
 

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 № 102-103 

Дата: 07.04.2022 
Тема: Поліцейські формальності 

Мета: Охарактеризувати поліцейські формальності; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

       Поліцейські формальності  пов'язані з процедурою контролю за дотриманням правил і 

термінів перебування іноземних туристів у країні і виїзду з неї, і виконує спеціально 

створена туристична поліція. В її функції входить також перевірка наявності у туристичних 

фірм ліцензій, прийом скарг туристів, організація роботи ліній зв'язку термінової допомоги, 

боротьба з наркотиками і проституцією, охорона пам'ятників і об'єктів туризму. 

Поселяючись у готель, кожен іноземний громадянин заповнює спеціальну форму — картку 

прибуття, в якій вказує свої паспортні дані: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, 

громадянство, мету приїзду, термін перебування, адресу постійного місця проживання та 

ін. Як правило, у цій же формі наводяться основні правила проживання і режим роботи 

готелю, включаючи правила пожежної безпеки. Підпис туриста є свідченням того, що він 

ознайомлений із правилами, цінами на проживання й обслуговування. Потім відомості з 

картки прибуття записуються в журнал реєстрації клієнтів готелю. Журнал і картки 

прибуття контролюються поліцейськими, імміграційними й іншими службами держави. 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке поліцейські формальності ? 

2. Для чого потрібні поліцейські формальності ? 

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 
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