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ІНСТРУКЦІЯ
безпеки життєдіяльності для студентів Черкаського державного бізнес- 

коледжу під час місцевих та дальніх екскурсій (подорожей)



1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція визначає порядок і правила проведення екскурсій зі 
студентами, які організовуються Черкаським державним бізнес-коледжем 
Міністерства освіти і науки України (далі - Коледж). Її вимоги є 
обов'язковими для виконання.
1.2. Дальня екскурсія, подорож - екскурсія, подорож за межі Автономної 
Республіки Крим або області, на території якої знаходиться навчальний 
заклад, орган управління освітою, що організовують та проводять екскурсію, 
подорож;

екскурсія - колективне відвідування тривалістю до 24 годин з 
вихованцями, учнями, студентами визначних місць з освітньою, навчально- 
виховною, науковою, пізнавальною чи розважальною метою у складі 
організованої групи під керівництвом осіб, призначених у порядку, 
встановленому цією Інструкцією;

місцева екскурсія, подорож - екскурсія, подорож, що проводяться в 
межах Автономної Республіки Крим або області, на території якої 
знаходиться навчальний заклад, орган управління освітою, що організовують 
та проводять екскурсії, подорожі. Для навчальних закладів, розташованих у 
місті Києві та місті Севастополі, та відповідних органів управління освітою, 
що організовують та проводять екскурсії, подорожі, місцевими вважаються 
також екскурсії, подорожі територією відповідно Київської області та 
Автономної Республіки Крим;

подорож - колективне відвідування тривалістю більше 24 годин 
вихованцями, учнями, студентами визначних місць з освітньою, навчально- 
виховною, науковою, пізнавальною чи розважальною метою у складі 
організованої групи під керівництвом осіб, призначених у порядку, 
встановленому цією Інструкцією.

Далі по тексту вживається слово «екскурсія»
1.3. Для проведення багатоденних екскурсій туристська група повинна мати 
письмову згоду приймаючої сторони, або путівку екскурсійного закладу.
1.4. Адміністрація Коледжу, яка дозволила проведення екскурсії не несе 
відповідальність за подію яка трапилася під час неї, яка сталася внаслідок 
неправильних дій керівника екскурсійної групи, або студента-учасника 
екскурсії.
1.5. Адміністрація Коледжу зобов’язана: видати наказ по Коледжу про 
проведення екскурсії, призначити керівника екскурсійної групи, затвердити 
склад її учасників, під розпис ознайомити керівника екскурсійної групи з 
його обов’язками згідно з “Інструкцією щодо організації і проведення 
екскурсій і подорожей з учнівською і студентською молоддю” (затверджена 
наказом МОН України від 02.10.2014 №1124), видати керівнику екскурсійної 
групи необхідні документи, підписані і засвідчені у встановленому порядку.
1.6. Часом початку екскурсії вважається фактичний час відправлення з 
кінцевої зупинки (станції) м. Черкаси транспортного засобу, на якому 
екскурсійна група прямує до об’єкту екскурсії, часом закінчення -  фактичний



час прибуття транспортного засобу, в якому екскурсійна група прямує від 
об’єкта екскурсії, до кінцевої зупинки (станції) у м. Черкаси.

2. Вимоги безпеки перед початком екскурсії.

2.1. Учасник екскурсії зобов’язаний сумлінно виконувати всі розпорядження 
керівника екскурсійної групи.
2.2. Своєчасно повідомляти керівника екскурсійної групи про погіршення 
стану здоров’я.
2.3. Вирушаючи на екскурсію, вдягнутися і взутися відповідно до пори року 
та погоди.

3. Вимоги безпеки під час екскурсії.

3.1. Уразі використання залізничного транспорту дотримуватися Правил 
безпеки громадян на залізничному транспорту України.
3.2. При перевезенні автобусом на далекі відстані:

виконуйте всі вимоги пам’ятки або інструкції про поводження у 
транспортному засобі, наданої туроператором; 

не відволікайте водія розмовами; 
обережно поводьтеся з обладнанням автобусу; 
під час руху автобусі заборонено ходити по салону; 
у разі потреби відкинути спинку крісла -  попередьте про це сусіда 

ззаду, щоб випадково не вдарити і не травмувати його;
прохід повинен бути вільним, важкий багаж поміщається до багажника, 

а ручна поклажа та одяг розміщаються у багажних відсіках, які знаходяться у 
салоні;

під час руху не діставайте речі з багажних відсіків, які знаходяться над 
кріслами, оскільки вони можуть впасти на сусідів;

згідно правил міжнародних перевезень на території ЄС заборонено 
користуватися туалетом в автобусі. Автобус робить санітарні зупинки кожні 
3-4 години. Якщо вам знадобиться зупинка раніше -  попередьте 
супроводжуючого, так як не скрізь на дорозі є можливість зробити зупинку. 
Часто в придорожніх кафе та на паркінгах туалет платний. Доцільно мати з 
собою дрібні гроші для таких цілей;

користування кип’ятком в автобусі обмежене, тому якщо є 
необхідність, рекомендуємо взяти з собою термос і наповнювати його в 
придорожніх кафе та на заправках;

сміття збирайте у поліетиленові пакети та викидайте на зупинках; 
під час стоянок не відходьте далеко від автобусу.

3.3. Під час пішохідного руху переміщатися виключно по визначених для 
пішоходів тротуарах, пішохідних доріжках. Переходи дорогу тільки у 
визначених місцях, у разі, якщо перехрестя регульоване перетинати його слід 
виключно на зелене світло світлофора.



3.4. У разі відсутності тротуару, пішохідної доріжки, необхідно рухатися 
краєм проїжджої частини дороги назустріч руху транспортних засобів і 
тільки у світлу пору доби.
3.5. Бути уважним до сигналів рухомого транспорту.
3.6. Посадку в транспортні засоби, висадку з них здійснювати лише у 
спеціально обладнаних для цього місцях.
3.7. Виконувати вказівки розділу 4 Правил дорожнього руху України.
3.8. Під час пішої екскурсії дивитися під ноги щоб не спіткнутися і не 
травмуватися.
3.9. У місцях тимчасового проживання дотримуватися встановлених у них 
правил проживання, пожежної безпеки, користування обладнанням і 
устаткуванням.
3.10. Відлучатися лише з дозволу керівника групи.
3.11. Вживати їжу лише у спеціально пристосованих для цього місцях.
3.12. Перед споживанням їжі мити руки з милом.
3.13. На весь час екскурсії заборонене вживання алкогольних напоїв, паління.
3.13. Учасник екскурсії, подорожі зобов’язаний:

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.
3.14. Учасник екскурсії 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.

4. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії.

4.1. Після закінчення екскурсії студент-учасник екскурсійної групи 
зобов’язаний відразу повернутися до місця постійного мешкання.

5. Вимоги безпеки при нещасних випадках під час екскурсії.

5.1. У випадку будь-якої травми звертатися до керівника екскурсійної групи.



5.2. У разі, якщо потерпілий перебуває у важкому стані необхідно викликати 
швидку медичну допомогу. В Україні телефон 103.
5.3. У разі різкого гальмування транспортного засобу захистити голову 
руками, притиснути її до колін і упертися в спинку крісла, яке знаходиться 
спереду.
5.4. Після зупинки транспортного засобу, через двері чи вікно (його слід 
відчинити або розбити) вибратись назовні.
5.5. За можливості надати допомогу іншим потерпілим.
5.4. Відійти від транспортного засобу на велику відстань, оскільки можливий 
вибух.
5.5. Зателефонувати у відповідні служби:

В Україні: номери 101- поліція; 102-служба порятунку; 103- швидка 
медична допомога, 112- служба екстреної допомоги.

У країнах ЄС: номер - 112. Набір номеру 112 має найвищий пріоритет 
у мережі, є безкоштовним та може бути здійснений з будь-якого телефону 
без введення РШ-коду та при заблокованій клавіатурі.

Зміст повідомлення:
1) що сталося;
2) де сталося;
3) хто телефонує.

5.6. Зателефонувати батькам.
5.7. Дочекатися приїзду працівників поліції та дати їм пояснення.

Заступник директора з навчальної
РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО

Юрисконсульт


