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навчання в університеті м. Лімож, стипендії уряду Франції; у Нідерландах 
навчання платне, вартість навчання залежить від спеціальності та 
університету, покрити вартість можуть стипендія Amsterdam Excellence 
Scholarships та голландська стипендіальна програма [3]. 

Подорожі для освітніх цілей набувають стрімкої популярності, для 
багатьох молодих людей це початок дороги до професійної кар'єри, 
надаючи їм багато можливості. освіта як безмежний соціокультурний 
простір слугує основою для розвитку духовного потенціалу особистості, 
його самосвідомості в культурно обумовленому середовищі, забезпечує 
умови для його саморозвитку, визначаючи ціннісну основу, даний вид 
туризму слугує діючим засобом, який мобілізує пізнавальну активність 
вихованців, залучає їх до самостійної творчої діяльності, розвиває 
ініціативність, уміння та навички самоосвіти. Освітній туризм є канвою 
формування у молодих туристів єдиного, реального бачення картини 
світу. Він здатний збагатити й конкретизувати зміст навчального 
предмету, допомагає встановити міжпредметні зв’язки, сприяє 
задоволенню пізнавальних інтересів у різних сферах життєдіяльності 
людини. Велика кількість програм дає можливість для здобуття освіти за 
кордоном, є початком дороги до професійної кар'єри, надаючи багато 
можливостей. 
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ТУРИСТИЧНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОЇЗДОК 

Туристичні формальності – процедури, пов'язані з дотриманням 
туристами, особами перетинають державний кордон, визначених умов, 
правил і вимог, встановлених державними органами країни в'їзду та 
перебування. Туристські формальності повинні бути спрямовані на 
усунення перешкод при здійсненні подорожей, полегшення умов 
відвідування туристами інших країн і регіонів [1]. 

Туристські формальності поділяються на кілька великих розділів і 
включають:  

- закордонні паспорти;  
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- візи;  
- митні правила; 
- валютний контроль і порядок обміну валюти;  
- санітарні правила; 
- режим в'їзду-виїзду; 
- особливості перебування та пересування іноземних туристів в країні;  
- імміграційні правила і деякі інші процедури; 
У міжнародному туризмі прийнято розрізняти поліцейські і санітарні 

формальності. Поліцейські формальності - процедури, пов'язані з 
перевіркою дотримання особами, перетинають державний кордон, 
встановленого паспортно-візового режиму. Здійснення цього виду 
контролю покладено на відповідні служби в аеропортах, на ж/д і авто 
дорогах, морських і річкових вокзалах. Санітарні формальності (медичні) 
- процедури, пов'язані з перевіркою дотримання особами, які 
перетинають державний кордон, і їх тваринами встановлених вимог про 
вакцинацію. Контроль здійснюється відповідними спеціальними 
санітарними службами в прикордонних пунктах і складається зазвичай у 
перевірці у туристів міжнародного сертифікату про вакцинацію. Митні 
формальності для туристів і мандрівників звичайно складаються з 
письмового та усного декларування переліку та кількість перевезених 
речей, товарів і грошей, дозволених до перевезення. Існують паспортні та 
візові формальності. Паспорт є офіційним документом, що засвідчує 
особу громадянина. Крім закордонних паспортів бувають:  

- дипломатичні, службові, консульські паспорта.  
- паспорт (посвідчення особи) іноземця або особи без громадянства, 

видають іноземному громадянинові, постійно яка живе в державі.  
- паспорт (посвідчення особи) дитини, паспорт моряка і ряд інших, 

передбачених законодавством. Як правило, в'їзд в країну перебування 
потребує отримання візи. Віза - це спеціальний дозвіл іноземного уряду 
на в'їзд-виїзд, проживання або транзитний проїзд через територію даної 
держави. Дозвіл може бути проставлено в паспорті, або представляти 
собою окремий документ (Групова туристська віза) [2]. Візи бувають:  

- одноразові і багаторазові, індивідуальні та групові;  
- студентські;  
- в'їзні;  
- транзитні;  
- виїзні, шенгенські та ін. В 1995 в семи європейських країнах 

вступило в дію Шенгенська угода: Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, 
Німеччини, Франції, Іспанії та Португалії. Пізніше приєдналася Греція. 
Два типу шенгенських віз: 

- єдина ш. віза, видається на термін до 3-х місяців і дає право 
безперешкодно пересуватися на території країн, які уклали Ш. угоду. 

- національна в'їзна віза терміном понад 3-х місяців 
1.1 Паспортні формальності 
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Закордонний паспорт - це офіційний документ, що засвідчує 
громадянство і особистість людини, що виїжджає за кордон. Він видається 
компетентними органами держави і служить підтвердженням того, що 
його власник є громадянином даної держави (громадянином, якщо ця 
держава є республікою, або - підданим, якщо ця держава є монархією) 

Як отримати закордонний паспорт в Україні 
1. крок. Підготувати пакет документів 
Список документів, необхідних для оформлення закордонного 

паспорта: 
 Внутрішній паспорт громадянина України 
 Ідентифікаційний код 
 Якщо оформляється не перший закордонний паспорт - то старий 

закордонний паспорт можна або здати або залишити 
2. крок. Знайти адресу ДМС (Державна митна служба) 
Карту та адреси підрозділів міграційної служби в Києві та Україні, де 

можна подати заяву на оформлення закордонного паспорта, у тому числі 
паспорта, який містить безконтактний електронний чіп (біометричний 
паспорт). [3]. 

3. крок. Візит в ДМС 
4. крок. Сплата за послуги 
Стандартне оформлення: 
 держмито - 170 грн. 
 вартість послуг - 87,15 грн. 
 вартість бланка, певна виробником 
 з електронним чіпом (біометричний паспорт) - 304 грн. 32 коп. 
 без електронного чіпа - 238 грн. 32 коп. 
У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення: 
 держмито - 340 грн. 
 вартість послуг - 174,30 грн. 
 вартість бланка, певна виробником 
 з електронним чіпом (біометричний паспорт) - 304 грн. 32 коп. 
 без електронного чіпа - 238 грн. 32 коп. [4]. 
1.2 Візові формальності 
Віза (лат. "Visa" - бачене) - відповідна відмітка (штамп, марка, вклейка 

і т.д.) в паспорті іноземного громадянина. Віза видається офіційними 
(консульськими) владою тієї держави, куди слід власник паспорти, на 
підтвердження 1 того, що останньому дозволено в'їзд в дану країну. 

 Як отримати шенгенську візу (5 правил отримання шенгенської 
візи) [5] 

Як отримати шенгенську візу - основні види шенгенських віз: 
- туристична віза; 
- бізнес-віза; 
- віза для відвідування друзів та родичів; 
- навчальна віза (прирівнюється до дозволу на проживання); 

http://travel.tochka.net/5875-kak-poluchit-shengenskuyu-vizu/
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- робоча віза (прирівнюється до дозволу на проживання). 
Як отримати шенгенську візу - туристична віза  
Майте на увазі, що для отримання шенгенської візи кожного виду є 

свої чіткі умови. Оскільки ми зараз говоримо про туристів, то розглянемо 
всі нюанси, як отримати шенгенську візу для туристичної поїздки.  

А туристична подорож, для якої вам і знадобиться туристична 
шенгенська віза, - це поїздка до Шенгенської зони з метою огляду 
визначних пам'яток. І не більше того. Тобто в цьому випадку турист не 
має право вести за кордоном трудову діяльність, навчатися. 

І, звісно ж, наявність у вашому паспорті такої візи передбачає те, що 
ви повернетеся додому після терміну, заявленого вами в консульстві. 

Як отримати шенгенську візу - типи туристичних шенгенських віз. 
А за тривалістю шенгенські туристичні візи бувають:  
- звичайна одноразова віза (видається на певний термін, як правило, 

до 3-6 міс.);  
- багаторазова віза (видається на термін від 3-6 міс. до 5 років).  
Але пам'ятайте, що термін візи - це не термін подорожі! Ваша поїздка 

в Європу розрахована, наприклад, на 10 днів, а візу вам можуть відкрити 
на 3 місяці. 

Наприклад, ви спланували відпочинок у Польщі. Бронювання готелів 
або хостелів на час перебування та квитки в обидва кінці (особливо назад) 
- уже велика запорука успіху. 

Основними документами для подачі до консульства країн 
Шенгенської зони є: 

- візова анкета з фото, у 3 примірниках. Заповнюється зазвичай 
англійською, українською мовами. Можуть бути нюанси в консульствах 
різних країн. 

Важливо! Прізвище та ім'я в анкету потрібно вписувати так, як це 
записано у вашому закордонному паспорті! 

- закордонний паспорт - оригінал і ксерокопії всіх сторінок; 
- внутрішній паспорт - оригінал і ксерокопії всіх сторінок; 
- документи, що підтверджують вашу фінансову спроможність. Це 

можуть бути: довідка з місця роботи про заробітну плату, документи, які 
підтверджують наявність у вас власності (квартира, машина тощо), 
виписки з банку про наявність та рух коштів на ваших рахунках та інші 
фінансові документи. 

 Режим в'їзду до іноземних країн для громадян України [6] 
1.3 Митні формальності 
Митні формальності на залізничному транспорті [7] 
Митні формальності на авіатранспорті [8] 
Митні формальності на автомобільному транспорті [9] 
Митні формальності на морському і річковому транспорті [10] 
Митні правила: 
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Оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон 
України громадянами 

(ст. 374 Митного кодексу України) 
1. У супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі (8-12кг) 
Супроводжуваний багаж - товари, що належать громадянам і 

переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях 
транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням 
багажних або інших перевізних документів  

Ручна поклажа - товари, що належать громадянам і переміщуються 
через митний кордон України разом з цими громадянами або 
уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших 
перевізних документів  

2. У несупроводжуваному багажі (18-23кг) 
Несупроводжуваний багаж – товари, що відправляються їх 

власниками – громадянами з оформленням багажних або інших 
перевізних документів та переміщуються через митний кордон України 
окремо від цих громадян 

Обсяги ввезення на одну особу на митну територію України 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів без сплати митних платежів та 
без письмового декларування(ст. 376 МК України): 

 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в 
наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів; 

o 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (із вмістом спирту більш як 
22%) алкогольних напоїв. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не 
звільняються від оподаткування митними платежами, якщо особа, яка 
ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 
24 години. 

Пропуск на митну територію України продуктів харчування 
дозволяється в таких обсягах (ст.378 МК України): 

o алкогольні та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в 
кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 376 Кодексу; 

o харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що 
надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-
відправленнях; 

o харчові продукти для власного споживання на суму, яка не 
перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах: 

o в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у 
кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не 
перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу; 

o без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного 
найменування на одну особу; 
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o без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього 
вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну 
особу; 

Переліки товарів, щодо яких встановлюється обмеження щодо 
перевезення їх через митний кордон України, затверджуються Кабінетом 
Міністрів України (ст. 197 МК України). 

З собою на борт дозволяється брати: 
 пакет з рідинами (в т.ч. кремами, пастами), загальним об'ємом не 

більше 1 літра (максимальний обсяг однієї рідини - 100 мл.) 
 верхній одяг 
 сумочку 
 всі рідини (в т.ч. креми, пасти) в упаковці більше 100 мл необхідно 

здати в багаж 
 переконайтеся, що упаковка 100 мл або менше 
 ємкості мають бути покладені в абсолютно прозорий, що 

застібається, пластиковий пакет загальним об'ємом не більше 1 літра 
 допускається один пакет на одного пасажира 
 Пасажирам дозволяється брати на борт літака рідину, придбану у 

магазинах безмитної торгівлі, якщо вона знаходиться в прозорих 
пластикових пакетах. Категорично забороняється розкривати упаковку 
під час польоту. 

Заборонено перевозити на борту повітряного судна пасажирами в 
зареєстрованому багажі і в речах, які перебувають при пасажирах, наступні 
небезпечні речовини і предмети: 

 вибухові речовини; 
 засоби підривання і предмети, ними начинені; 
 стислі та зріджені гази;  
 легкозаймисті рідини; 
 легкозаймисті тверді речовини;  
 окислюючи речовини і органічний перекис; 
 токсичні речовини;  
 радіоактивні матеріали;  
 їдкі і кородуючі речовини;  
 отрутні й отруйні речовини; [11] 
Знижки на авіаквитки для студентів 
Різні знижки можуть бути надані при наявності пільгових карток, які 

поділяються на 4 основні види: ITIC, IYTC, EURO / 26 і ISIC. Всі ці 
картки дають можливість використовувати авіаквитки за спеціальними 
студентськими тарифами і отримати основні переваги. Скористатися 
цією пропозицією і придбати авіаквиток за найвигіднішим тарифом 
можна тільки після пред'явлення міжнародного посвідчення особи 
студента, наприклад, при наявності карти ISIC. [12] 
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І.О. РУДЕНКО 

СТРУКТУРНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВПЛИВУ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ НА ЯКІСТЬ 

ҐРУНТІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Сільське господарство України є 
специфічною галуззю економіки. Це проявляється в тому, що, на відміну 
від багатьох інших галузей економіки, результати його діяльності значно 
залежать від природно-кліматичних умов. Тому одним із важливих 
напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є зменшення 
ризиків від природно-кліматичних умов та забезпечення подальшого 
розвитку аграрного сектора шляхом удосконалення системи захисту 
господарств.  

Ґрунти становлять величезну цінність, вони є основним джерелом 
отримання продуктів харчування. Ґрунти Херсонської області являються 
одним з чинників спеціалізації господарства в даному регіоні. Основними 
типами ґрунтів є чорноземи, родючість яких висока і може бути ще 
збільшена за відповідних агротехнічних заходів. 


