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1НСТРУКЦ1Я № 102
з безпеки життсдiяльностi та охорони працi

пiд час проведення походiв, експедицiй, екскурсiй
та iнших культурно-масових заходiв поза межами унiверситету

1.  Загальнi положення
1.1. Iнструкцiя    розроблена    на    основi    Iнструкцi.і.   щодо    органiзацi.і.   та

проведення  екскурсiй  i  подорожей  з  учнiвською  та  студентською   молоддю,
затверджено.і. наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни (далi Iнструкцiя МОН)
вiд о2 жовтня 2014 р. №1124 та заресстровано.і. в Мiнiстерствi юстицi.і. Укра.і.ни 27
жовтня 2014 р. №1341/26118.

1.2. Iнструкцiя призначена для керiвникiв (науково-педагогiчних працiвникiв,
кураторiв,  профспiлкових  та  громадсысих  дiячiв  та  iнших  посадових  осiб,  якi
проводять заходи 3 здобувачами вищо.і. освiти унiверситету) походiв, експедицiй,
екскурсiй  та  iнших  культурно-масових  заходiв  та  учасникiв  заходiв  (студентiв,
слухачiв,  працiвникiв  унiверситету)  i  дiс  при  проведеннi  походiв,  експедицiй,
екскурсiй та iнших культурно-масових заходiв.

1.3 . У цiй iнсгIрукцi.і. термiни вживаються у таких значеннях:
походи - це подорож органiзовано.і. 1рупи з використанням автивних форм

пересування  за  визначеним  маршрутом,  пiд  час  проходження  якого  можливе
подолання природних перешкод: перевалiв, порогiв, печер тощо рiзних категорiй та
ступенiв сшадностi ;

експедицiя - це подорож, яка проводиться з метою вивчення iсторi.і. рiдного
краю,   довкiлля,   явищ   соцiального   жит1`я,   свiтово.і.   цивiлiзацi.і.,   географiчних,
етноIрафiчних, iсторичних об'€ктiв та .і.х дослiдження з використанням технiчних
засобiв  пересування  або  ж  без  них.  Пiд  час  проведення  експедицi.і.  можливе
подолання природних перешкод (перевалiв, порогiв, печер тощо);

екскурсiя - колективне вiдвiдування тривалiстю до 24 годин зi студентами
визначних  мiсць  з  освiтньою,  навчально-виховною,  науковою,  пiзнавальною  чи
розважальною   метою   у   складi   органiзовано.і.   1рупи   пiд   керiвництвом   осiб,
призначених у порядку, встановленому цiсю Iнструкцiсю та Iнструкцi€ю МОН;

мiсцева екскурсiя, подорож - екскурсiя, подорож, що проводяться в межах
Хмельницько.і. областi ;

далы1я  екскурсiя,  подорож  -  екскурсiя,  подорож  за  межi  Хмельницько.і.
областi;

подорож - колективне вiдвiдування тривалiстю бiльше 24 годин студентами
визначних  мiсць  з  освiтньою,  навчально-виховною,  науковою,  пiзнавальною  чи
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розважальною   метою   у   складi   органiзовано.і.   1рупи   пiд   керiвництвом   осiб,
призначених у порядку, встановленому цiсю Iнструкцi€ю та Iнструкцiсю МОН;

культурно-масовi заходи - це збiр значно.і. кiлькостi людей з метою участi в
якiй-небудь подi.і., яка носить характер патрiотичного призову, свята, видовища або
дозвiлля.

1.4. Плануючи    проведення    походiв,    експедицiй,    екскурсiй    та    iнших
культурно-масових  заходiв  (далi  -  Заходiв),  що  проводяться  поза  територi€ю
Унiверситету,  слiд   керуватися цiсю Iнструкцi€ю та Iнструкцi€ю МОН, вибирати
такi об'скти заходiв, де гарантована безпека .і.х проведення.

1.5. Керiвники  Заходiв  цiлком  вiдповiдають  за дотримання  вимог  i  правил
технiки безпеки, пожежно.і. безпеки, санiтарi.і., особисто.і. гiгiсни всiма студентами та
працiвниками унiверситету, що входять до складу 1руп.

1.6. Керiвник 1рупи повинен вести постiйний нагляд i оперативне управлiння
всiсю 1рупою у цiлому i кожним студентом, працiвником зокрема.

1.7. Повноваження ректора:
Рекгор  у  разi  прийняття  рiшення  про  органiзацiю  та  проведення  Заходiв

зобов'язаний:
- сприяти пiдготовцi та проведенню Заходiв;
-видати  наказ  про  проведення  Заходу,  у  якому:  визначити  мету,  строк

проведення,  призначити  керiвника  1рупи,  що  проводить  Захiд,  його  заступника
(заступникiв), затвердити склад учасникiв;

- видати керiвнику 1рупи копiю наказу про проведення Заходу та список
учасникiв 1рупи, засвiдченi у встановленому законодавством порядку;

- контролювати сво€часне повернення 1рупи;
-у  разi  неповернення  1рупи  у  встановлений  час  термiново  встановити

зв'язок  з  керiвником  1рупи,  з'ясувати  причини  затримки  та  потребу  в  наданнi
допомоги.   У  разi   необхiдностi   або  при   неможливостi   зв'язатися   з   1рупою,
встановити   зв'язок   з    органами    внутрiшнiх   справ,    вiдповiдною    аварiйно-
рятувальною  службою  для  з'ясування  мiсцезнаходження  1рупи та надання .і.й за
потреби допомоги;

- пiсля завершення Заходу заслухати iнформацiю керiвника 1рупи про його
результати.

1.8.  Повноваження  керiвника  вiддiлу  навчально-виховно.].  роботи  та
гуманiтарно.I.освiти.

Керiвник   вiддiлу   навчально-виховно.і.   роботи   та   гуманiтарно.і.   освiти
зобов'язаний:

-надати методичну допомогу керiвнику 1рупи в процесi пiдготовки Заходу;
- провести (за необхiдностi) iнструктаж з питань охорони працi та безпеки

житгсдiяльностi  з  керiвником  1рупи,  що  проводить  Захiд,  його  заступником
(заступниками).

1.9. ФОрмування груп, що здiйснюють Захiд:
-   групи,   що   здiйснюють   Захiд,   формуються   з   числа   учасникiв,   якi

об'сднуються на добровiльних засадах за спiльними iнтересами. до складу 1рупи
включаються  тiльки  учасники,  якi  придатнi  за  станом  здоров'я  для  участi  у
запланованому Заходi;

- кiлькiсний склад 1рупи, що здiйснюс Захiд, визначасться керiвником 1рупи.
до складу 1рупи може входити вiд 10 до 40 учасникiв;
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- при проведеннi автобусних екскурсiй, подорожей кiлькiсний склад 1рупи,
визнача€ться з урахуванням кiлькостi мiсць для сидiння в автобусi;

- керiвник та/або заступник керiвника групи повинен вмiти надавати першу
домедичну допомогу;

- фахiвець туристичного супроводу, який не с працiвником Унiверситету,
повинен вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, визначеним центральним органом
виконавчо.і. влади, що забезпечус формування державно.і. полiтики у сферi туризму
та  курортiв,  за  погодженням  iз  центральним  органом  виконавчо.і.  влади,  що
забезпечус формування державно.і. полiтики у сферi трудових вiдносин;

- при проведеннi Заходiв у межах м. Кам'янець-Подiльського призначення
заступника керiвника 1рупи не € обов'язковим;

- при проведеннi  екскурсiй,  подорожей з  використанням  будь-яких видiв
транспорту  (крiм  автомобiльного),  пов'язаних  з  ви.і.здом  за  межi  м. Кам'янець-
Подiльського керiвний склад групи призначасться iз розрахунку: один керiвник та
один  заступник  керiвника  на  кожнi  25  учасникiв  та додатково  один  заступник
керiвника на кожнi наступнi 10 учасникiв;

-  кiлькiсть  заступникiв  керiвника  1рупи  визначасться  керiвником  вiддiлу
навчально-виховно.і. роботи та гуманiтарно.і. освiти;

- Учасники групи, що перебувають пiд час Заходу на територi.і. заповiдникiв,
заказникiв,    нацiональних   паркiв,    у   прикордоннiй   зонi   тощо,    зобов'язанi
дотримуватися    порядку    перебування    на    цих    територiях    вiдповiдно    до
законодавства Укра.і.ни.

1.10. Обов'язки керiвника групи:
- керiвник 1рупи та його заступник (заступники) пiд час Заходу вiдповiдають

за жипя та здоров'я його учасникiв згiдно i3 законодавством Укра.і.ни;
- контроль за дотриманням усiма членами 1рупи €диного затвердженого для

всього  заходу  плану  i  маршруту,  сдино.і.  форми  одягу  (якщо  така  встановлена
планом), дотриманням всiма членами 1рупи повсякденно.і. дисциплiни i поведiнки.

-  нагляд  за  безпечним  влаштуванням  1рупи,  табору,  окремих  наметiв,
спортивних майданчикiв та iнших мiсць вiдпочинку тощо.

-  постiйний  нагляд  за  станом  здоров'я  кожного  учасника  Заходу,  за  .і.х
морально-психологiчним станом.

1.11. Права та обов'язки учасникiв Заходу
1.11.1. Учасники заходу зобов'язанi:

- бе3заперечно дотримуватися   встановлених порядку i правил суспiльного
спiвiснування колективу, правил безпеки життсдiяльностi;

- бути уважними, Обережними i пильними у вiдношеннi до сво.і.х колег. Не
проходити  повз  порушення  правил  безпеки,  про  всi  виявленi  вiдхилення  вiд
нормативних вимог негайно сповiщати керiвника крупи;

- бе3заперечно виконувати всi вказiвки i розпорядження керiвника 1рупи, а за
його вiдсутностi - посадово.і. особи, що його замiща€, не допускати нiяких змiн
загального розпорядку Заходу, що проводиться;

1.11.2. Учасники Заходу мають право:
-на особисту безпеку, захист житгя та здоров'я;
- при погiршеннi стану здоров'я чи травмi наполягати на припиненнi участi

в заходi;
- iншi права вiдповiдно до чинного законодавства.
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2. Вимоги безпеки перед початком проведення Заходiв
2.1. Вимоги до керiвника групи:
2.1.1.  Керiвник  1рупи,  його  заступник  (заступники),  що  проводять  Захiд

зобов'язанi при органiзацi.і. Заходу:
- забезпечити комплектування 1руп учасниками вiдповiдного вiку та стану

здоров'я;
-  ознайомити  учасникiв  1рупи  з  планом  та  маршрутом  .і.х  проведення,

iсторичними та геокрафiчними особливостями територi.і., об' скта (об' сктiв), де буде
проходити Захiд;

- провести  цiльовий  iнструктаж  з  учасниками  з  питань  охорони  працi та
безпеки жипсдiяльностi пiд час екскурсi.і., подорожi згiдно з вимогами Положення
про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в
установах  i  навчальних  закладах,  затвердженого  наказом  Мiнiстерства  освiти  i
науки  Укра.і.ни  вiд  о1  серпня  2001  року  №  563,  заре€строваного  в  Мiнiстерствi
юстицi.і.   Укра.і.ни   20   листопада   2001   року   №969/6160.   1нструктаж   з   безпеки
житт€дiяльностi проводиться за даною Iнструкцiсю та/або iнструкцiями №27 «Пiд
час  проведення  занять  з  туризму  в  унiверситетi»,  №54-Г  «Пiд  час  проведення
екскурсiй», №93  «Iнструкцiя з охорони працi та безпеки життсдiяльностi в лiтнiй
перiод», № 11-42 «Поведiнка в побутi» тощо. Проведення iнструктажу зафiксувати
у  журналi  ресстрацi.і.  iнструктажiв  факультету  або  у  журналi,  що  зберiга€ться  у
вiддiлi навчально-виховно.і. роботи i Iуманiтарно.і. освiти;

- отримати копiю наказу про проведення Заходу та список Групи;
-забезпечити    пiд    час    Заходу    додержання    учасниками    належного

1ромадського  порядку,  виконання  правил  дорожнього  руху,  правил  пожежно.і.
безпеки, безпеки життсдiяльностi;

-провести    iнформування    учасникiв    1рупи    про    фактори    ризику    в
запланованому заходi (за .і.х наявностi) i про вiдповiднi заходи щодо запобiгання
травматизму;

- одержати, у разi потреби,  дозвiл на вiдвiдування  об'сктiв, територiй,  на
яких встановлено особливий режим вiдвiдування;

- розробити план дослiдницько.1.,  красзнавчо.1., природоохоронно.1. роботи та
iнших заходiв пiд час екскурсi.і., подорожi, якщо такi заплановано проводити;

2.1.2. Вирушаючи на Захiд, керiвник повинен мати:
-  укомплекговану  згiдно  з  нормативними  правилами  медичну  аптечку

першо.і. допомоги потерпiлим ;
- поiменний список (прiзвище, iм'я та по батьковi) всiх учасникiв заходу;
- маршрут пiшохiдних дiлянок заходу 3 зазначенням  схеми  проходження

маршруту, мiсць вiдпочинку, зупинок, стоянок тощо (для експедицiй, походiв).
2.1.3.  Перевiрити  щоб  допущенi  до  участi  в  Заходi  студенти  i  працiвники

були  вiдповiдно  одягненi та взутi,  серед  особистих речей учасникiв  не  повинно
бути предметiв, що створюють будь-яку небезпеку оточуючим членам 1рупи пiд
час  проведення  Заходу  (зброя,  вибухiвка,  наркотичнi  засоби,  отруйнi  речовини
тощо).

2.2. Керiвник групи мас право:
- враховуючи фiзичний та моральний стан групи або окремих учасникiв i

свiй власний, припинити Захiд;
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- змiнити маршрут, припинити Захiд у зв'язку з виникненням небезпечних
природних явищ та з iнших обставин, що становлять загрозу жит1ю, здоров'ю та
безпецi учасникiв заходiв.

2.3. Вимоги до членiв групи:
-  учасник  Заходу  (член   крупи)   пiсля   окримання  iнструктажу  повинен

поставити пiдпис у журналi ре€страцi.і. iнструктажiв.
-  допущенi  до  Заходiв  студенти  i  працiвники  повиннi  бути  вiдповiдно

одягненi i взутi, серед особистих речей екскурсантiв не повинно бути предметiв,
що створюють будь-яку небезпеку оточуючим членам 1рупи пiд час проведення
заходiв (зброя, вибухiвка, наркотичнi засоби, отруйнi речовини тощо).

3. Вимоги безпеки пiд час проведення Заходiв
Проведення Заходу починасться пiсля формування групи у встановленому

пунктi    збору    учасникiв    Заходу    та    проведення    iнструктажу    з    безпеки
житгсдiяльностi та вмюча€:  шлях (маршрут руху) до  мiсця  проведены Заходу,
безпосередньо проведення Заходу, повернення назад до пункту збору 1рупи.

3.1. Керiвник групи зобов'язаний:
-     забезпечити     дотримання     правил     пожежно.і.     безпеки,     безпеки

жип€дiяльностi, охорони природи, пам'яток iсторi.і. i культури тощо;
- вживати заходiв, спрямованих на забезпечення безпеи учасникiв групи,

зокрема  щодо  змiни  маршруту,  припинення  Заходу  у  зв'язку  з  виникненням
небезпечних природних явищ та з iнших обставин, що становлять загрозу безпецi
учасникiв;

-у разi користування пiд час екскурсi.і., подорожi залiзничним транспортом
забезпечити виконання вимог, встановлених Порядком обслуговування кромадян
залiзничним транспортом, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд 19 березня 1997 року № 252 (зi змiнами);

-  не  допускати  безпiдставного  подiлу  1рупи,   що  здiйснюс  екскурсiю,
подорож,  вiдставання  окремих  учасникiв,  а  також  вибуття  окремих  учасникiв
Заходу без супроводу одного i3 заступникiв керiвника (вiд'.і.зд одного чи декiлькох
учасникiв  можливий  лише  за  умови,  що  в  крупi  два  або  бiльше  заступникiв
керiвника);

3.2. Пiд час Заходу заборонясться:
-  розпалювання  багатгя  (та  iншого  вiдкритого  вогню)  без  особистого

дозволу керiвника 1рупи або його помiчникiв. Це робиться з метою запобiгання
пожеж i опiкiв учасникiв Заходу;

- пити воду з вiдкритих незнайомих i неперевiрених водоймищ. Питну воду
необхiдно набирати з собою заздалегiдь i3 знайомих i перевiрених джерел у фляги,
пляшки тощо;

-вживати будь-якi лiкарськi препарати без вiдома керiвника Групи;
-  стрибати  у  воду  i  купатися  в  необстежених  незнайомих  водоймах  i

акваторiях;
-  вiдлучення  окремих  1руп  та  поодиноких  студентiв  чи  працiвникiв  без

вiдома керiвника.  У разi  потреби член  групи  повинен доповiсти керiвнику  (або
його   заступнику)   i   отримати   дозвiл   на   короткочасне   вiдлучення.   Особливо
небезпечнi  вiдлучення  в  лiсах,  горах,  на узбережжях рiк  i  морiв,  у  незнайомих
населених пунктах.
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3.3. Учасники Заходу зобов'язанi:
- свосчасно виконувати розпорядження керiвника 1рупи та його заступника,

помiчникiв;
- свосчасно повiдомляти керiвника 1рупи про погiршення стану здоров'я чи

травму.
-  виконувати  правила  дорожнього  руху  та  пожежно.і.  безпеки,  правила

безпеки  на водi,  правила особисто.і. гiгi€ни,  iншi  правила та норми  особисто.і. та
колективно.і. безпеки, володiти необхiдними навичками страховки та самостраховки
у  походах  та  експедицiях,  а  також  знати  способи  запобiгання  травматизму  i
надання долiкарсько.і. допомоги.

-дбайливо ставитись до природи, пам'яток iсторi.і. та культури.

4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення Заходу
Керiвник    1рупи    повiдомляс    керiвника    структурного    пiдроздiлу    про

завершення Заходу та за необхiднiстю надас звiт про проведення Заходу.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуацiях
5.1. У випадках виникнення надзвичайних ситуацiй або аварiйних обставин

на  об'€ктi  проведення  Заходу,  чи  пiд  час  слiдування  на  нього  керiвник  групи,
насамперед, вживас невiдкладних заходiв щодо виведення 1рупи з небезпечно.і. зони
у безпечне мiсце в будь-яку пору доби.

5.2. У разi нещасного випадку пiд час проведення Заходу керiвник 1рупи або
його помiчник органiзують надання потерпiлому першо.і. долiкарсько.і. допомоги,
органiзовують  доставку  останнього  в  лiкувальний  заклад  або  виклик  швидко.і.
медично.і. допомоги за телефоном 103.

5.3. У разi  знаходження  збро.і.,  вибухонебезпечних  i  незнайомих предметiв
керiвник 1рупи або його заступник вживають заходiв щодо убезпечення учасникiв i
при першiй нагодi повiдомляють про знахiдку вiдповiднi мiсцевi органи влади та
пiдроздiли державно.і. служби надзвичайних ситуацiй за телефоном 101.

5.4.  Про кожний нещасний випадок, який стався з членом 1рупи керiвник
1рупи негайно сповiщас безпосередньо рекгора Унiверситету та завiдувача вiддiлу
охорони працi i технiки безпеки та до прибутгя комiсi.і. з розслiдування повинен
зберепи обстановку на мiсцi в тому станi, в якому вона була на момент подi.і. (якщо
це  не  за1рожу€  життю  i  здоров'ю  оточуючих,  i  не  призведе  до  бiльш  тяжких
наслiдкiв).

5.5. Керiвник 1рупи у разi  нещасного  випадку  повинен  виявити  i  опитати
свiдкiв, записати .і.х адресу та номер телефону, отримати пояснення у потерпiлого.

5.6. Будь-який  нещасний  випадок  пiд  час  проведення  Заходу  обов'язково
оформлюсться  вiдповiдним  акгом  форми Н-1,  Н-Н  або  НТ,  згiдно  з  вимогами
Положень про порядок розслiдування нещасних випадкiв.

6. Обов'язки та дi.і. у разi виникнення пожежi
6.1. У  разi  виникнення  загорання  необхiдно  негайно  лiквiдувати  його  за

допомогою первинних засобiв пожежогасiння або пiдручних матерiалiв.
6.2. У разi виявлення пожежi (ознак горiння) учасник 1рупи, який .і.х помiтив

повинен:
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- негайно повiдомити про це державну службу надзвичайних ситуацiй за
телефоном  101, вказавши при цьому адресу, кiлькiсть поверхiв, мiсце виникнення
пожежi, наявнiсть людей в будинку, а також сво€ прiзвище;

-   повiдомити   керiвника   1рупи   або   посадову   особу   органiзацi.і.,   де
проводиться Захiд;

-у   разi   необхiдностi   викликати   аварiйно-рятувальнi   служби   (медичну,
газорятувальну та iн.).

6.3 . Керiвник групи повинен:
- перевiрити чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення),
- повiдомити посадову особу органiзацi.і. де проводиться Захiд;
- у разi за1рози життю людей негайно органiзувати .і.х рятування (евакуацiю)

використовувати для цього yci наявнi сили i засоби;
- видалити за межi небезпечно.і. зони всiх учасникiв Заходу, перевiрити .і.х за

списком;
-у   разi   необхiдностi   викликати   аварiйно-рятувальнi   служби   (медичну,

газорятувальну та iн.).

розроБив:
Керiвник вiддiлу навчально-виховно.і.
роботи i гуманiтарно.і. освiти

погоджЕно:
Завiдувач вiддiлу охорони
працi i технiки безпеки

керiвник юридичного сектору      с/;z±,gz€€f<

Л.В. Горчак

О.Г. Чорна

В.О. Мельник


