
 

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 № 104 

Дата: 11.04.2022 
Тема: Поліцейські формальності 

Мета: Охарактеризувати поліцейські формальності; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

              Паспорт є офіційним документом, який засвідчує особу громадянина при виїзді за межі 

країни, перебуванні за її межами і в'їзді у свою країну. Це основна функція паспорта. У паспорті 

громадянина України, призначеному для поїздок за кордон, вказуються двома мовами (англійською 

та українською): прізвище й ім'я мандрівника; його стать, вік, дата і місце народження; номер 

паспорта, дата видачі та термін його дії; орган, який видав паспорт. Відповідно до чинного 

законодавства і конституційних гарантій на право вільного переміщення громадян, паспорт надає 

право на вільний виїзд за межі країни і повинен зберігатися в його власника, за винятком випадків, 

передбачених законодавством країни. 

   Крім звичайних закордонних паспортів тієї чи іншої держави, в міжнародних поїздках з метою 

туризму можуть використовуватися міжнародні студентські картки — International Student Identity 

Card (ISIC) (посвідчення особи), а в окремих випадках (не по лінії туризму) — інші документи: 

 паспорт (посвідчення особи) іноземця чи особи без громадянства, який видається іноземному 

громадянину, що постійно проживає в державі; 

  дипломатичні, консульські, службові паспорти; 

  сімейні паспорти на чоловіка і дружину (з дітьми чи без дітей); 

  паспорт (посвідчення особи) дитини; 

 паспорт моряка; 

  інші спеціальні документи. 

 

Урок № 105 

Дата: 11.04.2022 
Тема: Поліцейські формальності 

Мета: Охарактеризувати поліцейські формальності; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

     Відповідно до закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну", основними документами, 

на підставі яких громадяни України можуть виїжджати і в'їжджати в Україну, визнані: 

 паспорт; 

  дипломатичний паспорт; 

 службовий паспорт; 

  паспорт моряка. 

  Для оформлення закордонного паспорта громадянин України повинен подати: 

 заяву відповідної форми зі зазначенням (якщо є) трудової діяльності за останні 5 років у двох 

примірниках; 

  свій український паспорт і свідоцтва про народження дітей (якщо заявник просить внести 

відомості про них у свій паспорт чи видати їм паспорти); 

  чотири власних фотографії встановленого зразка, а при внесенні відомостей про дітей — 

фотографії дітей; 

  облікову картку; 

  військовий квиток (для військовозобов'язаних); 

  квитанцію про сплату державного збору й оплату вартості бланка паспорта. 



    Відомості про трудову діяльність у заяві посвідчуються за місцем праці (служби, навчання). Для 

підтвердження зазначених у заяві відомостей про трудову діяльність співробітник органу, що 

оформляє паспорт, має право вимагати від заявника пред'явлення трудової книжки. Датою подання 

заяви вважається день подання всіх передбачених і належним чином оформлених документів. У разі 

оформлення паспорта за місцем проживання термін оформлення не повинен перевищувати одного 

місяця від дня подання заяви. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Які ще документи, окрім закордонного паспорта, можуть використовуватись  в 

міжнародних поїздках з метою туризму? 

2. Які документи для оформлення закордонного паспорта громадянин України повинен 

подати? 

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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