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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ №6 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЇ 

1. Загальні положення.  

1.1. Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під час групових поїздок, пішохідних 

екскурсій поширюється на всіх учасників освітнього процесу під час групових перевезень, 

навчальних екскурсій, пішохідного групового руху студентів.  

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників освітнього процесу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2001 № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.  

1.3. Всі учасники освітнього процесу повинні знати правила надання першої 

(долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.  

1.4. Керівник групи ( викладачі, вихователі) відповідають за дотримання правил та 

охорону життя здобувачів фахової передвищої освіти. 

1.3 Керівник  екскурсії повинен вести постійний нагляд за  здобувачами фахової 

передвищої освіти. 

1.4 Забороняється проводити екскурсії при настанні грози, під час дощу, туману 

і в темний час доби. 

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії 

2.1 Перед кожною екскурсією здобувачів фахової передвищої освіти ознайомтесь із 

загальною характеристикою об’єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких 

необхідно дотримуватися під час екскурсії, повторити правила дорожнього руху. 

2.2 Кількість здобувачів фахової передвищої освіти, які одночасно беруть участь в 

екскурсії, не повинно перевищувати 25 чоловік. 

2.3. Вирушаючи на екскурсію з здобувачами передвищої освіти, викладач (вихователь) 

повинен мати при собі дорожню аптечку допомоги. 

2.4 Допущені до екскурсії  здобувачі фахової передвищої освіти повинні бути 

відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час 

проведення екскурсії. 

2.5. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку здобувачів фахової передвищої 

освіти відмічаючи присутніх. 

3. Вимоги з безпеки життєдіяльності студетів під час групових поїздок, пішохідних 

екскурсій, пішохідного руху.  



3.1.  Починати рух тільки за вказівкою керівника екскурсії. Виконувати рух тільки в тому 

напрямі, який зазначив керівник екскурсії.  

3.2. Другу перекличку і відмітку присутніх здобувачів фахої передвищої освіти 

проводять після прибуття на місце екскурсії. 

3.3  Якщо для доставки здобувачів фахової передвищої освіти на місце екскурсії 

використовується громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом 

дорослих (викладачів, вихователів). При цьому у транспортні засоби спочатку входять 

здобувачі фахової передвищої освіти, а потім особа яка ними керує. При перебуванні в 

транспорті сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень.  

3.4  Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожежі та 

опіків. 

3.5 Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. Необхідно 

заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну воду у пляшці. 

3.6 Під час екскурсії здобувачам фахової передвищої освіти забороняється знімати 

взуття і ходити босоніж. 

3.7. Пересування по місту має відбуватися тільки по пішохідних тротуарах, пішохідних 

доріжках коли їх немає – по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів 

колоною, але тільки в світлу пору доби і лише в супроводі керівника групи. 

3.8. Рух через дорогу можна здійснювати тільки на пішохідних переходах, зокрема 

підземних і наземних, за вказівкою дорослих, притримуючись правого боку 

 3.9. Рух потрібно здійснювати середнім темпом, не поспішати, на відставати. Не можна 

виходити за зону видимості викладача, керівника групи. 

3.10. У місцях із регульованим рухом пішоходи повинні керуватися сигналами 

регулювальника або світлофора.  

3.11. Чекати на транспортний засіб група студентів повинна на посадкових майданчиках 

(зупинках), тротуарах, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для 

дорожнього руху. 

3.12. Категорично заборонено виходити на проїжджу частину без вказівки керівника 

екскурсії; раптово виходити, вибігати на поїжджу частину, зокрема й на пішохідний 

перехід; переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом; затримуватися та 

зупинятися на проїжджій частині.  

4.Вимоги після закінчення екскурсії 

4.1  Після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, керівник 

екскурсії  виводить усіх здобувачів фахової передвищої освіти з об’єкта екскурсії і 

перевіряє наявність їх за списком. 

4.2  Після повернення з екскурсії ще раз перевіряють здобувачів фахової передвищої 

освіти за списком. 

4.3. Заборонено без дозволу керівника групи залишати групу, добираючись додому.  

4.4. Рух додому здійснювати за маршрутом, дотримуючись правил дорожнього руху.  

4. Вимоги безпеки життєдіяльності студетів в аварійних ситуаціях, скоєння ДТП.  

4.2. У разі скоєння аварійної ситуації,  ДТП на дорозі, свідком або учасником якої ви 

стали, потрібно:  



- негайно повідомити керівника групи;  

- якщо ДТП трапилося на дорозі, слід переміститися в безпечне місце і чекати на 

вказівку керівника групи; 

- за можливості надати потерпілому першу долікарську допомогу; 

- за телефонним або мобільним зв’язком повідомити в службу екстреної допомоги, якщо 

цього не може зробити вихователь або наставник групи (102 – поліція, 103 – швидка 

медична допомога);  
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