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І. Загальні положення 

1. Екскурсії є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Вони 

проводяться з метою розширення світогляду студентської молоді та 

підвищення рівня її патріотичного виховання. 

2. Позаміські екскурсії проводяться до об’єктів культурної спадщини, 

історико-культурних заповідників і музеїв, на підприємства та організації (в 

тому числі як одна з форм проведення практичних занять). 

3. Коледж при підготовці та проведенні екскурсій, подорожей керується 

Конституцією України, Інструкцією щодо організації та проведення екскурсій і 

подорожей з учнівською та студентською молоддю, затвердженого наказом 

МОНУ 02.10.2014 №1124 та цією інструкцією. 

 

ІІ. Повноваження керівника. 

1. Приймає рішення про педагогічну діяльність проведення екскурсійних 

поїздок. 

2. Видає наказ про проведення екскурсії або подорожі. 

3. Призначає керівника групи, його заступника та помічників. 

4. Контролює проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки 

керівника групи, його заступника і помічників та студентів, які беруть участь в 

екскурсії. 

5. Заслуховує інформацію керівника екскурсійної групи про проведений 

захід. 

ІІІ. Формування групи, що здійснює екскурсію, подорож. 

1. Групи, що здійснюють екскурсію згідно плану роботи коледжу як одну з 

форм проведення практичних занять формуються з числа студентів 

відповідного курсу та спеціальності. 

2. Групи, що здійснюють екскурсію, подорож з метою розширення 

світогляду, формуються на добровільних засадах за спільними інтересами. До 

складу групи включаються тільки учасники, придатні за станом здоров’я.  

3. До складу групи може входити від 10 до 40 учасників. 

При проведенні автобусних екскурсій кількісний склад групи визначається з 



урахуванням кількості місць для сидіння в автобусі. 

4. Керівник та/або заступник керівника групи повинен вміти надавати 

першу домедичну допомогу. 

5. При проведенні екскурсій, подорожей з використанням будь-яких видів 

транспорту керівний склад групи призначається із розрахунку: один керівник та 

один заступник керівника на кожні 25 учасників та додатково один заступник 

керівника на кожні наступні 10 учасників. 

6. Кількісний склад екскурсійної групи визначається її керівником спільно з 

адміністрацією коледжу. 

7. При проведенні автобусних екскурсій схема маршруту та розклад руху, 

оформлюються в трьох примірниках і затверджуються замовником послуг за 

погодженням з перевізником. Один примірник – водію, інші зберігаються у 

замовника послуг і перевізника. 

IV Права та обов’язки керівника та заступника керівника групи. 

1. Керівник екскурсійної групи та його заступник несуть відповідальність за 

життя, здоров’я учасників екскурсійної поїздки відповідно до законодавства, а 

також за загальну організацію та зміст виховної роботи під час поїздки, 

дотримання учасниками правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, 

вимог з охорони природи, пам’яток історії і культури, тощо. 

2. Керівник екскурсійної групи та його заступник також зобов’язані: 

 при організації підготовки екскурсії ознайомити учасників екскурсійної 

поїздки з їх правилами та обов’язками; 

 ознайомити учасників екскурсії, подорожі з планом та затвердженим 

маршрутом їх проведення, історичними та географічними особливостями 

території, об’єкта (об’єктів), де буде проходити екскурсія, подорож; 

 провести цільовий інструктаж з учасниками з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності під час екскурсії, подорожі згідно з вимогами 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01. Серпня 2001 року №563, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за 

№969/6160; 

 отримати копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та список 

групи; 

 провести збори батьків учасників екскурсії, подорожі (для дальніх 

екскурсій, подорожей учасників віком до 18 років); 

 забезпечити під час екскурсії, подорожі додержання учасниками 

належного громадського порядку, виконання правил дорожнього руху, правил 

безпеки, безпеки життєдіяльності; 

 провести інформування учасників екскурсії, подорожі про фактори 

ризику в запланованій екскурсії, подорожі (за їх наявності) і про відповідні 

заходи щодо запобігання травматизму; 

 одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування об’єктів, територій, на 

яких встановлено особливий режим відвідування; 



2.2 під час проведення екскурсії, подорожі: 

 забезпечити дотримання правил пожежної безпеки, безпеки 

життєдіяльності, охорони природи, пам’яток історії і культури тощо; 

 вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників 

екскурсії, подорожі, зокрема щодо зміни маршруту, припинення екскурсії, 

подорожі у зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших 

обставин, що становлять загрозу безпеці учасників; 

 дотримуватися затвердженого маршруту та плану екскурсії, подорожі 

(крім випадків, пов'язаних зі зміною маршруту чи плану з метою забезпечення 

безпеки учасників); 

 не допускати безпідставного поділу групи, що здійснює екскурсію, 

подорож, відставання окремих учасників, а також вибуття окремих учасників 

екскурсії, подорожі без супроводу одного із заступників керівника (від'їзд 

одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі, що 

здійснює екскурсію, подорож, два або більше заступників керівника); 

 при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують 

життю та здоров'ю учасників екскурсії, подорожі) ужити заходів щодо 

збереження життя і здоров'я учасників екскурсії, подорожі, виходячи з 

конкретної ситуації та реальної наявності сил і засобів для ліквідації 

небезпечної ситуації; 

 у разі нещасного випадку терміново організувати надання першої 

домедичної допомоги потерпілому та його доставку до закладу охорони 

здоров'я, викликати за потреби екстрену медичну допомогу; 

 повідомити про нещасний випадок, що стався, керівнику навчального 

закладу, органу управління освітою, що проводить екскурсію, подорож, та інші 

відповідні служби; 

 про нещасний випадок, що трапився під час дальніх екскурсій, 

подорожей, також повідомити відповідний орган управління освітою за 

місцезнаходженням групи; 

 у разі користування під час екскурсії, подорожі залізничним транспортом 

забезпечити виконання вимог, встановлених Порядком обслуговування 

громадян залізничним транспортом, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 березня 1997 року N 252 (зі змінами); 

3. Керівник групи, що проводить екскурсію, подорож, має право: 

 враховуючи фізичний та моральний стан групи або окремих учасників і 

свій власний, припинити екскурсію, подорож; 

 припинити екскурсію, подорож у зв’язку з виникненням природних явищ 

та інших обставин, що становлять загрозу життю, здоров’ю та безпеці 

учасників екскурсії, подорожі. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP970252.html
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V. Права та обов'язки учасника екскурсії, подорожі 

1. Учасник екскурсії, подорожі зобов'язаний: 

 своєчасно виконувати розпорядження керівника групи, що проводить 

екскурсію, подорож, та його заступника (заступників); 

 своєчасно повідомляти керівника групи, що проводить екскурсію, 

подорож, або його заступника про погіршення стану здоров'я чи травму; 

 дотримуватись громадського порядку, виконувати правила дорожнього 

руху, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності; 

 не порушувати права та законні інтереси інших осіб; 

 при знаходженні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів не 

торкатися і не зрушувати їх з місця; про їх місцезнаходження терміново 

повідомити керівника групи, що проводить екскурсію, подорож, або його 

заступника, які за першої нагоди зобов'язані повідомити про такі предмети 

відповідні місцеві органи виконавчої влади та/або органи місцевого 

самоврядування; 

 з повагою ставитися до місцевих жителів, їх звичаїв і традицій; 

 зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи, пам'яток 

історії, культури. 

2. Учасник екскурсії, подорожі має право: 

 на особисту безпеку, захист життя, здоров'я; 

 брати участь у виборі теми та маршруту екскурсії, подорожі; 

 при погіршенні стану здоров'я чи травмі наполягати на припиненні 

участі в екскурсії, подорожі; 

 інші права відповідно до чинного законодавства. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011306.html

