
1. Вам необхідно придбати електронний 
авіаквиток по Інтернету.

Що таке електронний авіаквиток?

Як ним користуватися?

2. Ви заробили за кордоном велику суму 
грошей. Отримавши кошти, Ви вирішили по-
вернутися додому.

Яким чином можна привезти зароблені 
кошти?

3. Ваш багаж загубили при авіаперевезенні.

Що робити в такому випадку?

4. Ви потрапили за кордоном у непередба-
чену ситуацію (скажімо, постраждали від 
автокатастрофи, внаслідок землетрусу, по-
жежі, інших стихійних явищ).

Які Ваші дії?

На що Ви можете розраховувати? 

5. Ви виїхали за кордон працювати.

Які труднощі найчастіше виникають у грома-
дян, які працюють за кордоном?

Як попередити подібні проблеми?

6. Ви плануєте поїхати за кордон з дитиною.

Які документи необхідно надати для оформ-
лення проїзного документу?

7. Ви приїхали до іноземної країни на нав-
чання, але потрапили у скрутну ситуацію,  
що вимагає допомоги консульства.

Як діяти, якщо в країні Вашого перебування 
консульства України немає?

8. Ви з подругою приїхали до Єгипту. Туро-
ператор у вас забрав паспорти і не повертає 
протягом доби.

Чим це може загрожувати?

Який вихід?





9. Ви приїхали на відпочинок до Туреччини. 
Як людина обачлива, закордонний паспорт 
Ви усюди носите із собою — у ресторан, 
на пляж, у магазин, на морську прогулянку 
тощо.

Чим це небезпечно?

Як краще чинити із закордонним паспортом 
у такій ситуації?

10. Ви вирішили попрацювати за кордоном.

На що слід звернути особливу увагу при 
оформленні поїздки та під час неї?

Що вказує на те, що Ви у небезпеці?

11. Ви — студент. Ви вирішили поїхати до 
Франції на стажування і плануєте майбутню 
поїздку.

Що необхідно знати про вибір агентства та 
програму стажування за кордоном?

Які найбільш поширені вимоги до претенден-
тів на таке стажування?

Які документи Вам знадобляться для такої 
поїздки?

12. Ви приїхали за туристичною візою до 
Великої Британії, але туроператор не вико-
нав умов договору. Готелі розташовані не в 
містах, а в селах за 30 — 40 кілометрів від 
міст, а готель в Лондоні схожий на заїжд-
жий двір, кишить тарганами, освітлення і 
електроприлади не працюють. Вам на місці 
несподівано пропонують платити за вклю-
чені у вартість путівки екскурсії і послуги, 
а на додачу надають гіда, який і двох слів 
не може сказати російською, а тим більше 
українською.

Як Вам діяти?

13. Полежавши кілька днів на піску біля 
моря в Єгипті, Вам неодмінно захочеться 
якихось гостріших відчуттів. Наразі таких 
пропонують чимало: дайвінг (пірнання на 
глибину з аквалангом), кайтсерфінг (їзда 
суходолом на всьому, що рухається силою 
вітру), віндсерфінг (катання по воді на дош-
ці під вітрилом). А ще ваблять в політ дельта-
плани, пропонуються напрокат гідроцикли.

Перш ніж спокуситися чимось, поміркуйте, 
чим це загрожує?

14. Ви поїхали у тур до Нідерландів. У Вас 
вкрали гроші й документи. А може, і не 
вкрали — Ви самі могли їх десь загубити або 
забути. Але це суті не змінює. Без закордон-
ного паспорта, зворотного квитка і грошей 
Вам загрожує неприємна перспектива зали-
шитися безхатченком у чужій країні.

Щоб цього не трапилося, яких дій потрібно 
терміново вжити?

15. Ви збираєтесь у відрядження до Італії 
і плануєте взяти із собою чималу суму гро-
шей готівкою.

Скільки готівки можна брати з собою?

16. Ви проходите зону спрощеного митного 
контролю («зелений коридор») в Україні, 
вирушаючи до Франції. Але митникам не 
сподобалося щось у Вашому багажі і вони 
пропонують позбавитися цих речей.

Як можна зберегти їх?





17. При проходженні митного та прикордон-
ного контролю в аеропорту «Бориспіль» пе-
ред туристичною поїздкою до Німеччини у 
Вас знайшли заборонені речі.

Які речі є забороненими? І чим це може за-
грожувати Вам?

18. Ви збираєтесь у тур до Чехії. Як людина 
обачлива, вирішили взяти особисту аптечку.

Які ліки можуть туди входити?

Чи всі ліки і в якій кількості можна вивозити 
за кордон?

19. На відпочинку у Карпатах Ви загубили 
зворотний залізничний квиток.

Що робити у такій ситуації?

20. Збираючись у поїздку за кордон, Ви ви-
рішили взяти з собою свою собаку.

Що Вам необхідно зробити для того, аби 
чотириногий друг зміг вирушити з Вами  
в мандри?

21. Цього літа до Єгипту Ви вирушаєте з ди-
тиною, а Ваша дружина/чоловік залишаєть-
ся в Україні.

Що необхідно врахувати, аби дитина змогла 
здійснити подорож?

22. Ви — завзятий мисливець. Вирушаючи 
до Білорусі на полювання, Ви берете із со-
бою рушницю.

Про що необхідно подбати, аби без пере-
шкод здійснити подорож зі зброєю?

23. Ви оформили всі належні документи для 
вивезення за кордон своєї собаки. Подоро-
жувати Ви вирішили літаком.

Що необхідно врахувати для здійснення та-
кого перельоту?

24. Ви приїхали на відпочинок до Туреччи-
ни та вирішили взяти машину напрокат, щоб 
краще і швидше ознайомитися з місцевістю.

Що слід врахувати?

Які небезпеки можуть трапитися при оренді 
транспортного засобу за кордоном?





25. Ви їдете за кордон за програмою au-pair.

На що Ви маєте звернути увагу перед поїзд-
кою?

26. Вам пропонують їхати на роботу за  
кордон.

У чому Ви маєте пересвідчитися, щоб не по-
трапити у тенета торгівлі людьми?

27. Вам запропонували навчання за кордо-
ном. Ви вирішили погодитися на пропозицію.

Які документи Вам необхідно підготувати 
для отримання студентської візи?

28. Ви за кордоном. Перед поїздкою Ви 
оформили договір страхування. Раптово за-
хворіли. Ваш випадок — страховий.

Що робити у страховому випадку?

29. Ви вирішили поїхати на роботу за кордон.

Які існують правила безпеки щодо працевла-
штування за кордоном?

30. Ви загубилися в аеропорту — відбилися 
від своєї групи.

Як слід діяти? До кого звернутися по допо-
могу?






