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Вступ 

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти є одним з 

популярних серед дітей. Неможливо уявити цю роботу без туристських 

спортивних походів, в яких вихованці знайомляться з рідним краєм, його 

історичними, природними та культурними пам’ятками, оволодівають навичками 

організації життя та побуту в природних умовах, орієнтування на місцевості, 

подолання різноманітних перешкод.  

Проведення будь-якого походу, навіть найпростішого, вимагає ретельної 

підготовки, суворого дотримання вимог безпеки. Важливу роль в забезпеченні 

безпеки проведення туристських походів з учнівською та студентською молоддю 

відіграють маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів. Їх діяльність 

нині регулюється Положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії 

навчальних закладів (далі – Положення), затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року №1124.  

Пропонований методичний посібник має на меті допомогти організувати 

роботу маршрутно-кваліфікаційних комісій навчальних закладів, сприяти 

забезпеченню безпеки походів, неухильному дотриманню встановлених 

нормативними актами вимог щодо їх організації та проведення, полегшити 

підготовку документації для проведення туристських походів з учнівською та 

студентською молоддю.  

Призначений для керівників навчальних закладів, які організовують 

туристські походи з учнівською та студентською молоддю, членів маршрутно-

кваліфікаційних комісій навчальних закладів, керівників походів.  
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Порядок створення 

маршрутно-кваліфікаційних комісій навчальних закладів 

 
Відповідно до Положення метою створення маршрутно-кваліфікаційних 

комісій (далі – МКК) є надання теоретичної та практичної допомоги керівникам 

туристських груп, навчальним закладам в питаннях організації спортивних 

туристських походів.  

Положення визначає статус МКК як консультативно-дорадчих органів. Це 

означає, що вони діють на громадських засадах і не є структурними підрозділами 

навчальних закладів, в яких створені. В зв’язку із таким статусом, право МКК 

приймати самостійні рішення є обмеженим, з більшості питань вони надають 

рекомендації, які в подальшому мають бути реалізовані шляхом видання наказу 

керівника навчального закладу, в якому діє МКК.  

Важливою новацією Положення є створення системи МКК навчальних 

закладів з власною вертикаллю. Визначено статус Центральної маршрутно-

кваліфікаційної комісії, яка створена в Українському державному центрі туризму 

і краєзнавства учнівської молоді. При цьому абревіатура Центральної МКК 

освітньої системи – ЦМККО – з метою її відмінності від Центральної маршрутно-

кваліфікаційної комісії Федерації спортивного туризму України (ЦМКК). Статус 

ЦМККО визначено як головної в системі МКК навчальних закладів, саме вона 

визначатиме повноваження МКК обласних, Київського міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів. Зміни в системі 

маршрутно-кваліфікаційних комісій показано на схемах 1, 2. Створення власної 

вертикалі МКК навчальних закладів дає можливість повною мірою забезпечити 

врахування в роботі МКК навчальних закладів особливостей походів перш за все 

з неповнолітніми. Також ця система посилює можливості контролю за діяльністю 

МКК навчальних закладів, а також забезпечує безумовне дотримання вимог щодо 

обов’язкового створення МКК в обласних, Київському міському центрах туризму 

і краєзнавства учнівської молоді, станціях юних туристів.  
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Водночас створення такої відокремленої системи не означає розриву з 

Федерацією спортивного туризму України (ФСТУ) – МКК навчальних закладів 

використовували та будуть використовувати в своїй роботі нормативи, 

передбачені Правилами змагань зі спортивного туризму, затвердженими 

Заступником Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту 24.04.2008 та 

погодженими ФСТУ, переліки класифікованих перешкод та маршрутів тощо. 

Враховуючи погодження Положення з Міністерством молоді та спорту України, 

та реєстрацію його в Міністерстві юстиції України жодних питань щодо 

легітимності системи МКК навчальних закладів не може бути.  

 

Схема 1. Система МКК до 2 жовтня 2015 року 

 

ЦМКК ФСТУ 

МКК  

Українського державного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

МКК  

обласних, Київської міської 

федерації спортивного 

туризму  

МКК обласних, Київського 

міського центрів туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді, станцій юних туристів  

МКК  

інших навчальних закладів  

МКК  

місцевих осередків ФСТУ, 

клубів, підприємств тощо 
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Схема 2. Система МКК після  2 жовтня 2015 року 

 
 

Першим кроком для організації роботи МКК навчального закладу є її 

створення.  

Варто підкреслити, що в навчальних закладах, які відповідають за 

розвиток туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в областях 

та місті Києві туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії створюються в 

обов’язковому порядку.  

До створення МКК в інших навчальних закладах варто підходити 

виважено. З одного боку – створення МКК – це право будь-якого позашкільного, 

загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу. З 

іншого, надмірна кількість МКК навряд чи сприятиме їх ефективній роботі та 

забезпеченню безпеки проведення туристських походів. При вирішенні питання 

варто враховувати декілька факторів. Перш за все, МКК доцільно створювати в 

навчальних закладах, які ведуть активну туристську роботу та проводять не 

менше 10-15 багатоденних туристських походів на рік. По друге, необхідно 

враховувати наявність туристських кадрів, які стануть членами комісії. При цьому 

навряд чи варто створювати МКК в закладі, де є лише 2-3 особи, які матимуть 

право розгляду документів і одночасно здійснюватимуть керівництво походами – 

така МКК буде непрацездатною. Важливим фактором при вирішенні питання 

створення МКК є географічне розташування навчального закладу. Навряд чи 

 

ЦМКК ФСТУ 
 

МКК  

обласних, Київської міської федерації 

спортивного туризму  
 

МКК  

місцевих осередків ФСТУ, клубів, 

підприємств тощо 

 

 

ЦМККО 

МКК обласних, Київського міського 

центрів туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, станцій юних туристів  

 

МКК  

інших навчальних закладів  
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доцільно створювати декілька МКК в невеликому місті, водночас створення МКК 

в сільському районі чи місті обласного підпорядкування, яке віддалене від 

обласного центру та інших діючих МКК може бути доцільним та сприяти 

розвитку туризму у такому районі.  

У разі прийняття рішення про створення МКК необхідно, перш за все, 

визначити особу – працівника закладу, яка здійснюватиме підготовчу роботу зі 

створення МКК. 

 Також необхідно проаналізувати досвід туристського активу, який може 

бути залучений до роботи в МКК. Варто підкреслити, що Положення не містить 

будь-яких обмежень щодо залучення до роботи в МКК залежно від наявності 

педагогічної освіти, стажу, досвіду проведення походів з учнівською та 

студентською молоддю, хоча, зрозуміло, наявність такого досвіду у членів МКК 

навчального закладу є бажаним. До роботи в МКК можуть бути залучені як 

працівники закладу, в якому створюється МКК (в цьому випадку участь в її роботі 

може бути елементом їх функціональних обов’язків), так і працівники інших 

навчальних закладів, органів управління освітою, а також особи, які не 

працюють в галузі освіти, але мають відповідний туристський досвід та дали 

згоду на участь в роботі комісії. Враховуючи передбачену Положенням 

можливість розгляду документів з застосуванням електронних та інших засобів 

зв’язку (п.16 розділу II), до роботи в МКК можуть бути запрошені особи, які 

проживають в інших населених пунктах, ніж місце перебування МКК, якщо  з 

ними погоджено можливість їх участі в розгляді документів з використанням 

засобів зв’язку.  

Крім того, визначаючи кількість членів комісії з кожного виду туризму, 

варто враховувати, що члени МКК не мають право розглядати документи груп, в 

яких вони є учасниками, керівниками, заступниками керівника. Отже в разі, коли 

в МКК буде лише двоє-троє членів МКК з певного виду туризму, комісія не 

зможе розглянути документи групи, в складі якої буде хоча б один з цих членів 

МКК. Крім того мінімальна кількість членів МКК може створити проблему в разі 

вибуття одного з них з будь-яких причин – адже якщо кількість та досвід членів 
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МКК, що продовжують працювати, менший, ніж передбачено п.9 розділу II 

Положення, МКК не зможе діяти, втратить свої повноваження і для продовження 

роботи необхідно буде направляти документи для визначення нових повноважень. 

Визначивши осіб, яких планується залучити до роботи в МКК,  необхідно 

отримати від них довідки про досвід керівництва туристськими походами, які 

визначатимуть в подальшому рівень повноважень МКК. З отриманих довідок 

виготовляються ксерокопії (сканокопії) в двох екземплярах – один зберігається в 

справах МКК, другий надається до тієї МКК, яка визначатиме повноваження.  

Одночасно формується список членів МКК (додаток 2.3) за формою, 

затвердженою наказом Українського державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді від 29.01.2015 № 9-А «Про затвердження форм документів» 

(додаток 2). Підпис члена МКК в списку є одночасно свідченням його згоди 

на роботу в складі комісії.  

Після формування складу МКК керівник навчального закладу, в якому 

вона створюється, видає наказ про створення МКК (додаток 3). В ньому 

зазначається склад МКК, призначаються голова, заступник голови (за потребою, 

виходячи з передбачуваного обсягу роботи), відповідальний секретар. Відповідно 

до Положення головою та відповідальним секретарем МКК призначаються як 

правило працівники закладу, в якому створюється МКК. Це не виключає 

призначення осіб, які не є працівниками закладу, однак принаймні один з 

керівників МКК повинен бути працівником навчального закладу – саме в нього 

зберігатимуться штамп МКК та документи комісії. Також наказом передбачається 

направлення документів для визначення повноважень МКК до ЦМККО (при 

створенні МКК навчальних закладах, які відповідають за розвиток туристсько-

краєзнавчого напряму позашкільної освіти в областях та місті Києві, далі – 

регіональні МКК) або до відповідної регіональної МКК. Відповідно до 

Положення строк повноважень МКК становить чотири роки з моменту 

видання саме цього наказу.  

Після видання зазначеного наказу документи щодо створення МКК 

надсилаються до відповідної МКК (ЦМККО або регіональної МКК) для 
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визначення повноважень. В супровідному листі необхідно вказати реквізити 

наказу (номер та дата видання) про створення МКК  та затвердження її складу 

(бажано надати його копію), а також зазначити бажаний рівень повноважень 

МКК за видами туризму (додаток 4). Це пов’язано з тим, що навіть за наявності в 

складі МКК туристів зі значним досвідом, керівником закладу, самою 

новоствореною МКК, її головою тощо може бути прийнято рішення про 

недоцільність отримання найвищого з можливих рівня повноважень.  

Рівень повноважень МКК визначається відповідно до п.9 розділу II 

Положення залежно від досвіду її членів, підтвердженого довідками 

встановленого зразка,  виданими МКК,  які мають необхідний рівень 

повноважень. Варто відзначити, що в разі надання довідок про керівництво 

комбінованими походами, досвід враховується окремо за кожним видом 

туризму (а не в цілому за весь похід з врахуванням можливого підвищення 

категорії складності на одну категорію).  

Звертаємо увагу на те, що рішення про створення МКК та включення 

до її складу певних осіб самостійно приймає той навчальний заклад, у якому 

вона створюється. МКК, до якої надходять документи для визначення 

повноважень, не має право приймати рішення про недоцільність створення 

МКК. В разі, коли щодо окремих осіб не надано документів, які свідчать про їх 

достатній туристський досвід в розділі «Зауваження до складу МКК та поданих 

документів» Протоколу визначення повноважень МКК зазначається 

неприпустимість підпису цими особами маршрутних документів та можливість їх 

участі в роботі МКК виключно в  якості консультантів. Рішення про 

неможливість визначення повноважень може бути прийнято лише у випадку, 

коли поданий склад МКК або надані довідки про туристський досвід не 

дають можливості надати МКК навіть мінімальні повноваження.    

Будь-яка МКК має право надати повноваження не вище тих, які вона має 

сама. Якщо рівень повноважень МКК дає можливість самостійно визначити 

повноваження низової МКК, вона повинна внести її до списку МКК навчальних 

закладів, визначити цифри, які мають бути в четвертому-п’ятому розрядах коду 
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штампа МКК відповідно до її номеру за списком МКК навчальних закладів 

регіону, а також визначити повноваження МКК та, відповідно, шостий – 

тринадцятий розряди штампу. Це рішення оформлюється протоколом визначення 

повноважень МКК за формою, визначено додатком 4 наказу Українського 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 29.01.2015 № 9-А 

«Про затвердження форм документів» (додаток 2.4).  

У регіональних МКК обов’язково має бути запроваджений журнал 

(список) обліку МКК навчальних закладів регіону, відповідно до якого 

присвоюються коди цих комісій.  

У разі, коли МКК, до якої надійшли документи, не має можливості 

самостійно їх визначити (можливий та бажаний рівень повноважень перевищує 

той, який має МКК, до якої надійшли документи), вона також повинна внести її 

до списку МКК навчальних закладів, визначити цифри, які мають бути в 

четвертому-п’ятому розрядах коду штампа МКК відповідно до її номеру за 

списком МКК навчальних закладів регіону, після чого відповідно до п.6 розділу II 

Положення направити документи зі своїм супровідним листом  (зразок див. 

додаток 5) до ЦМККО. ЦМККО визначає повноваження  та надсилає протокол 

погодження до навчального закладу, в якому створюється МКК, та до відповідної 

регіональної МКК.  

Після отримання протоколу визначення повноважень керівник 

навчального закладу, в якому створено МКК, повинен видати наказ про 

затвердження її повноважень та початок роботи МКК (зразок див. додаток 6). 

Наступним кроком є виготовлення штампу МКК. Написи на штампі мають 

відповідати опису та зразку, затвердженому додатком 8 наказу Українського 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 29.01.2015 № 9-А 

«Про затвердження форм документів» (додаток 2.8). Код, який має бути 

зазначений на штампі, повинен відповідати протоколу визначення повноважень 

МКК. Після виготовлення штампу його відбиток направляється до ЦМККО 

та регіональної МКК відповідно до території, де знаходиться навчальний 

заклад, в якому створена комісія. 



12 

 

Відповідно до Положення, повноваження МКК діють протягом чотирьох 

років за умови збереження її складу. Однак це не означає, що при будь-якій зміні 

складу необхідно поновлювати повноваження. Направляти документи для 

дострокового визначення нових повноважень необхідно лише у випадку, коли в 

МКК залишилася кількість членів, менша за кількістю або досвідом, ніж 

передбачено п.9 розділу II Положення. Достроково можуть бути визначені нові 

повноваження МКК також у разі залучення до її складу нових членів з більш 

високим досвідом (або набуття більш високого досвіду членами МКК), що, 

відповідно, дає можливість підвищити рівень повноважень МКК в цілому.  

Звертаємо увагу, що в разі вибуття зі складу МКК окремих її членів та в 

разі необхідності поповнення її складу протягом строку повноважень, МКК 

інформує про ці зміни ту комісію, яка визначила повноваження МКК.  

Після закінчення строку повноважень навальний заклад проводить 

процедуру створення МКК,  визначення та затвердження її повноважень у 

такому самому порядку, як і при первинному створенні комісії. З метою 

забезпечення неперервності діяльності МКК, уникнення проблем з розглядом 

маршрутних документів та звітів про походи бажано надсилати документи для 

визначення повноважень МКК на новий строк не пізніше ніж за місяць до 

закінчення попереднього строку повноважень.  
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Порядок підготовки  документації для проведення  

туристського спортивного походу 

 
Успіх проведення будь-якого туристського походу значною мірою 

залежить від його ретельної підготовки. 

Керівник туристської групи, який вирішив провести туристський 

спортивний похід, повинен розробити маршрут походу, підібрати групу, досвід 

учасників якої відповідає складності маршруту, організувати медичний огляд 

учасників, підготувати список групового та особистого спорядження, меню та  

список харчів, кошторис витрат, провести збори учасників походу, а для груп 

учнівської молоді та неповнолітніх студентів - також батьківські збори. На зборах 

керівник має надати вичерпну інформацію щодо умов організації та проведення 

походу (строки проведення, маршрут, рівень складності, основні перешкоди, 

умови розміщення та харчування, порядок проїзду до початку маршруту та 

повернення додому, можливість зв’язку із групою на маршруті, необхідне 

особисте спорядження, фінансові питання проведення походу тощо). 

Керівник походу попередньо погоджує проведення походу з керівником 

навчального закладу, який має схвалити строки проведення, маршрут та рівень 

складності, склад групи, кандидатури керівника та заступника керівника групи.  

Варто відзначити, що Інструкція щодо організації та проведення 

туристських спортивних походів (далі – Інструкція) не вимагає призначення  

керівником (заступником) виключно працівника навчального закладу, що 

проводить похід. Однак при призначенні на ці посади особи, яка не є 

працівником закладу, з нею має бути укладено відповідну угоду (трудову, 

цивільно-правову чи волонтерську), а також вона обов’язково має 

засвідчити власним підписом ознайомлення з наказом про проведення 

походу, в якому, зокрема повинно бути визначено її відповідальність за 

життя та здоров’я учасників походу під час проведення заходу.   

Після цього керівник походу заповнює маршрутний лист (для 

некатегорійних походів) або маршрутну книжку (для категорійних походів) 
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за формою затвердженою додатками 1, 2 до наказу № 9-А Українського 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 29.01.2015 року 

(додатки 2.1, 2.2). Допускається використання маршрутних листів та маршрутних 

книжок попереднього зразка (в разі наявності їх запасу у друкованому вигляді).  

При заповненні маршрутних документів варто звернути увагу на правильне 

оформлення документів, зокрема: 

- в маршрутних документах прізвища, ім’я та по-батькові осіб, які беруть 

участь в поході мають бути вказані повністю (не лише ініціали!) 

- в разі участі в велосипедних, мотоциклетних та автомобільних походів в рік 

досягнення учасником мінімального для цих видів туризму віку (відповідно 

14, 16, 18 років), а також при проведенні походу керівником чи заступником 

керівника в рік досягнення повноліття, необхідно вказувати не лише рік 

народження, але й дату народження.  

- у зв’язку із тим, що учасники походу підписом в маршрутній книжці не 

лише вказують на обізнаність з Інструкцією, але й дають згоду на обробку 

своїх персональних даних, учасники особисто ставлять свій підпис 

незалежно від віку; 

- рівень складності походу на с.1, а також у висновку МКК про залік походу 

вказується прописом, а не цифрою.  

- у  розділі «Маршрут походу» рекомендується використовувати скорочення 

«М.н.» замість «Місце ночівлі (днювання)»  

Після заповнення маршрутних документів в разі проведення будь-яких 

дальніх походів або місцевих походів вище 1 ступнею складності керівник походу 

звертається до ЦМККО, регіональної або місцевої туристської маршрутно-

кваліфікаційної комісії навчальних закладів для отримання рекомендацій щодо 

можливості проведення походу. Згідно з п.1V.3 Положення про туристські 

маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів керівник подає до МКК: 

-  маршрутні документи. Маршрутні документи подаються у двох 

примірниках, а якщо повноваження регіональної, місцевої МКК недостатні 

для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу 
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запланованого рівня, у трьох примірниках. Один примірник (якщо 

повноваження регіональної, місцевої МКК недостатні для надання 

рекомендацій щодо можливості проведення походу запланованого рівня - 

два примірники) маршрутних документів повинен бути завірений 

печаткою організації, що проводить похід та підписом керівника 

закладу; 

- оригінали або завірені ксерокопії (сканокопії) довідок про залік спортивного 

туристського походу за формою згідно з додатком 3 Інструкції щодо 

організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та 

студентською молоддю (додаток 1.1), затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124. В разі, якщо для 

участі в поході достатній досвід некатегорійних походів, відповідно до п.15 

розділу III та п.21 розділу IV Інструкції він може бути підтверджений 

маршрутними листами (для походів 1-3 ступенів складності) або наказами 

про проведення походів (для походів нижче 1-го ступнею складності). В 

цьому випадку замість довідок можуть подаватися вказані документи.  

- копії картографічного матеріалу, яким група користуватиметься на 

маршруті. На карті мають бути позначені основний варіант маршруту з 

орієнтовними місцями ночівель та днювань, запасні варіанти маршруту, 

аварійні варіанти виходу з маршруту (за необхідності та наявності)   

- матеріали (описи, схеми, лоції, паспорти перевалів тощо) щодо складних 

ділянок маршруту (за необхідності та за погодженням з МКК, яка розглядає 

матеріали). 

Документи до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК повинні подаватися 

не пізніше ніж за: 

- 10 днів до початку походу – для некатегорійних походів, якщо 

регіональна, місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій щодо 

можливості проведення походу відповідного рівня складності; 
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- 15 днів до початку походу – для походів 1-V1 категорій складності, 

якщо регіональна, місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій 

щодо можливості проведення походу відповідного рівня складності; 

- 1 місяць до початку походу – якщо регіональна, місцева МКК не має 

повноважень для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу 

відповідного рівня складності. 

Для місцевих походів до 1 ступеня складності включно отримання 

рекомендацій МКК не  вимагається, маршрутний лист на їх проведення видається 

безпосередньо навчальним закладом. Ведення журналу реєстрації маршрутних 

листів в навчальному закладі не обов’язкове. Номер маршрутного листа надається 

згідно журналу реєстрації вихідних документів. 

Інструкція детально визначає порядок дій керівника навчального закладу, 

який проводить похід. Загальна вимога щодо сприяння успішній роботі з 

підготовки та проведення походу буде конкретизуватися в кожному випадку 

залежно від потреб групи, особливостей походу, можливостей закладу. Водночас 

керівник закладу здійснює контроль підготовки походу, що визначено його 

відповідальністю за стан справ в закладі в цілому та за дотримання вимог 

охорони життя та здоров’я дітей зокрема.  

Після завершення підготовки та отримання, в разі необхідності, щодо 

висновків МКК про можливість здійснення походу, керівник закладу видає 

наказ про його проведення (зразок  див. додаток  7). Завірена печаткою та 

підписом керівника копія наказу видається керівнику походу.  

У наказі обов’язково визначаються: 

1. мета походу (в мотивувальній частині наказу); 

2. район та строки проведення походу; 

3. вид та рівень (ступінь або категорія) складності походу; 

4. склад учасників походу (рекомендується в додатку до наказу); 

5. керівник та заступник (заступники) керівника з зазначенням покладення на 

них відповідальності за життя та здоров’я учасників походу. У разі залучення 

керівника або заступника керівника, які не є працівниками навчального закладу 
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обов’язково зазначається «за згодою». За необхідністю в наказі також 

призначаються помічник (помічники) керівника; 

6. строки та спосіб повідомлень про початок походу, проходження 

контрольних пунктів (в разі їх встановлення) та завершення походу; 

7. форма та обсяг звіту про похід.  

В разі необхідності також в наказі мають бути також зазначені: 

1. порядок планового поділу групи (якщо він передбачений планом проведення 

походу), керівники підгруп, їх заступники (помічники); 

2. можливість передачі керівництва (в разі потреби) заступнику керівника (в 

разі наявності в групі не менше двох заступників керівника і за наявності у 

заступника необхідного досвіду); 

3. обов’язковість реєстрації групи в підрозділах аварійно-рятувальної служби 

(за рекомендацією МКК).  

Перед походом обов’язково має бути проведений цільовий інструктаж 

керівника туристської групи та його заступника (заступників) з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності під час походу 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. Зазначимо, що 

проведення інструктажу керівника та його заступника здійснює керівник закладу, 

його заступник або особа, на яку в навчальному закладі  покладено функції з 

охорони праці. Проведення ж інструктажу учасників походу покладено на 

керівника походу з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі.  

Після видання наказу керівнику туристської групи, крім копії наказу про 

проведення походу, видають завірені печаткою навчального закладу маршрутні 

документи туристської групи (в разі розгляду документів МКК - другий чи третій 

екземпляр маршрутного листа (книжки), на якому наявний штамп МКК та її 

рекомендація щодо можливості проведення походу, в разі проведення походу, 
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який не вимагає розгляду документів в МКК – один з екземплярів маршрутного 

листа (другий екземпляр залишається в начальному закладі).   

Звертаємо увагу, що на навчальний заклад покладено обов’язок 

контролювати дотримання туристською групою строків проходження 

маршруту. У разі порушення туристською групою встановлених контрольних 

строків проходження маршруту встановити зв’язок з органами управління 

освітою, відповідною аварійно-рятувальною службою, іншими компетентними 

органами (за місцем проведення походу) для з’ясування місцезнаходження групи 

та надання їй за потребою допомоги. 
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Порядок розгляду матеріалів щодо проведення походу  

маршрутно-кваліфікаційною комісією 

 
Отримавши документи від керівника групи, МКК здійснює їх розгляд. 

Перш за все відповідальний секретар перевіряє комплектність поданих 

документів (наявність довідок чи інших документів про туристський досвід, 

картографічних матеріалів тощо), а також наявність печатки навчального закладу, 

який проводить похід, підписів керівника та учасників (зокрема щодо надання 

згоди на обробку персональних даних).  

Також необхідно визначити, чи має право МКК розглядати подані 

документи. Нагадаємо, що відповідно до Положення  МКК навчальних закладів 

мають право розглядати виключно документи груп учнівської та студентської 

молоді та працівників навчальних закладів та органів управління освітою. Крім 

того, МКК надає рекомендації, на підставі яких рішення щодо проведення походу 

приймає керівник навчального закладу. Таким чином, на нашу думку, 

обов’язковою умовою розгляду маршрутних документів в МКК навчальних 

закладів є наявність організації, яка проводить похід, відбиток печатки такої 

організації на маршрутних документах. Самодіяльні групи, зокрема і студентів, 

в яких організація, яка проводить похід відсутня, не можуть бути випущені МКК 

навчальних закладів і повинні звертатися до МКК ФСТУ.  

Відповідальний секретар, МКК реєструє документи, що надійшли, в 

реєстраційному журналі туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії 

(Додаток 2.5 до наказу Українського державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді № 9-А від «29» січня 2015 року). При цьому він присвоює 

маршрутному листу (книжці) номер відповідно до реєстрації.  

Після цього за вказівкою голови (заступника голови) МКК, з врахуванням 

складності походу та досвіду членів МКК, документи направляються на 

розгляд членів МКК, які мають відповідний досвід (досвід керівництва 

походом не менше ніж на одну категорію вище тієї, яка запланована в поході, 

документи якого розглядаються). Відповідно до Положення документи на 
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проведення походу до I категорії складності включно повинен розглянути хоча б 

один член МКК, який має відповідний досвід, та голова (заступник голови) МКК, 

на проведення походів від II категорії складності і вище – два члени МКК та 

голова (заступник голови) МКК.  

Розглядаючи документи, члени МКК повинні: 

– перевірити відповідність складу групи вимогам щодо віку та 

кількості учасників залежно від рівня складності походу.  

При цьому вважаємо, що зменшення кількості учасників групи 

відповідно до норм, передбачених для груп студентської молоді, може 

відбуватися лише в разі, коли повнолітні особи складають не менше 2/3 

складу групи. Це пов’язано з необхідністю забезпечити безпеку подорожі, 

зокрема, можливість евакуації, в разі потреби, потерпілого.  

У разі включення до групи учасників відповідно п.5 розділу III Інструкції 

доцільно запропонувати керівникові позначити в маршрутній книжці родинні 

зв’язки цих учасників з дорослими учасниками походу (якщо вони не випливають 

однозначно з прізвища, по-батькові, адреси).  

– перевірити відповідність наявного в керівника, заступника 

керівника та учасників туристського досвіду запланованому маршруту. 

Наявність досвіду встановлюється за документами, передбаченими п.15 розділу 

III та п.21 розділу IV Інструкції. При цьому необхідно звернути увагу не лише на 

наявність досвіду участі (керівництва) походу відповідної складності в цілому, 

але й наявність досвіду подолання (керівництва при подоланні) локальних 

перешкод, якщо такі перешкоди наявні в запланованому поході. Також необхідно 

звернути увагу на дотримання додаткових кваліфікаційних вимог, передбачених 

п.9, 11-14 розділу III та п.12-14, 17-20 розділу IV Інструкції для окремих видів 

туризму або походів.  

Також варто пам’ятати, що при проведенні комбінованих походів 

необхідно мати досвід окремо для проходження кожної частини такого 

походу (якщо маршрут включає пішохідну та водну частини, то керівник та 

учасники повинні мати відповідний досвід як пішохідних так і водних походів).  
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Водночас досвід, отриманий в комбінованому поході в подальшому 

враховується також окремо за кожним видом туризму (а не відповідно до 

категорії, присвоєної комбінованому походу внаслідок підвищення його категорії 

на одиницю, відповідно до п.4 розділу V  Положення).  

– перевірити відповідність запланованого маршруту пропонованій 

категорії (ступеню) складності. При цьому варто уникати як зайвого спрощення 

маршрутів, що ставить під сумнів набутий в них досвід та створює небезпеку при 

подальшому проходженні більш складних маршрутів, так і переобтяження їх, 

зокрема включення занадто складних перешкод, планування занадто довгих 

маршрутів тощо. При оцінці складності маршруту використовуються як переліки 

класифікованих маршрутів та перешкод (печер, перевалів, вершин тощо), так і 

відповідні методики визначення категорії складності маршрутів з різних видів 

туризму, затверджені Федерацією спортивного туризму України. При цьому 

члени МКК мають право запропонувати керівнику групи подати матеріали, 

які свідчать про знання ним району, визначальних перешкод, найбільш 

небезпечних місць маршруту (фотографії, схеми, лоції тощо), провести з ним 

співбесіду щодо знання району походу, локальних та протяжних перешкод, 

способів їх безпечного подолання, можливих небезпек та способів їх 

усунення. В разі необхідності МКК має право рекомендувати керівнику 

навчального призначити групі перевірку на місцевості, в якій братимуть участь 

члени МКК. На нашу думку, проведення такої перевірки доцільно здійснювати 

при проведенні, перш за все, складних походів (вище II категорії складності), 

походів, які вимагають застосування складних технічних прийомів та навичок 

(наприклад походи у вертикальних печерах), походів, які передбачають 

проведення польових ночівель в холодну пору року («холодних ночівель»), а 

також походів в період міжсезоння. При цьому зміст перевірки залежить від виду 

туризму, району проведення походу, передбачуваних перешкод тощо. Вона може 

включати перевірку якості спорядження, навичок подолання перешкод, 

організації бівуаку тощо. Можливе проведення перевірки рівня підготовки групи 

шляхом участі її в змаганнях з відповідного виду туризму.  
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– перевірити пропонований маршрут та графік руху з точки зору 

відповідності тактиці туризму загалом та обраного виду туризму зокрема. Зокрема 

мають бути враховано поступове зростання складності перешкод, виключено 

перевантаження учасників внаслідок надто протяжних переходів або надто 

складних перешкод (особливо протягом кількох днів поспіль). В графіку руху 

повинні бути передбачені дні відпочинку, а також резерв часу на випадок 

негоди або інших непередбачених обставин.  

– обов’язково визначається доцільність розробки запасних варіантів 

руху та аварійних варіантів виходу з маршруту та, в разі потреби, 

перевіряється їх наявність в поданих документах. Такі варіанти, на нашу думку, 

мають розроблятися, перш за все, при проведені походів в малонаселених 

районах, а також у випадку залежності від примх погоди (наприклад рівня води в 

річках).  

– надзвичайно важливим є визначення строків повідомлень про 

проходження маршруту та визначення способу повідомлення. 

Обов’язковими є повідомлення про початок та закінчення маршруту, однак, 

особливо при проведенні багатоденних складних походів, бажано передбачити 

також проміжні контрольні строки. При цьому необхідно враховувати наявність в 

районі проведення походу мобільного зв’язку, інших способів направлення 

повідомлень. При визначенні контрольних строків бажано уникати занадто 

жорстких строків – це призведе  до небезпечної гонитви на маршруті, ігнорування 

несприятливої погоди тощо, так і надто «вільних», коли в разі аварії на маршруті 

допомога буде надана надто пізно. Також варто визначитися з адресатом 

повідомлень – вони можуть надходити на телефон, електронну пошту тощо. Ці 

питання МКК варто на етапі розгляду документів погодити з керівником групи та 

керівником навчального закладу.  

Члени МКК також повинні звернути увагу на правильність оформлення 

маршрутних документів, повноту їх заповнення. Вільні місця на сторінках 

«Список групи», «Маршрут руху» закреслюються знаком Z для виключення 

можливості внесення додаткових записів. В разі затвердження маршруту, 
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пропонованого групою, на сторінці «Маршрут, погоджений з МКК» робиться 

запис «Без змін», в разі внесення змін – маршрут зі змінами записується на цій 

сторінці.  

Завершивши розгляд документів, члени МКК висловлюють свою думку 

щодо можливості проведення походу групою, необхідність направлення 

інформації до аварійно-рятувальної служби  (з врахуванням наявності 

спеціалізованих підрозділів ДСНС в районі проведення походу), заповнюючи 

відповідні графи маршрутних документів. Член МКК підписує маршрутну 

книжку у випадку своєї згоди на проведення групою запланованого походу, в 

іншому випадку він повідомляє свою думку, аргументуючи її, голові (заступнику 

голови) МКК.  

У разі підписання маршрутних документів необхідною кількістю членів 

МКК та головою (заступником голови), відповідальний секретар робить 

відповідні записи в реєстраційному журналі, в маршрутних документах і видає 

завірені штампом МКК документи керівникові групи.  
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Порядок оформлення документів після закінчення походу. 

Після закінчення походу керівник групи повинен організувати роботу з 

підготовки звіту про похід. Обсяг (необхідні розділи) та форма (письмовий чи 

усний) звіту визначаються МКК та навчальним закладом, який проводить похід, 

під час випуску на маршрут та зазначаються в маршрутних документах.  

До звіту додаються підтвердження проходження групою визначених 

пунктів, визначальних перешкод (перевалів, вершин, тощо). Ними можуть бути 

корінці телеграм, печатки або штампи організацій, установ в населених пунктах 

на маршруті, зроблені у маршрутних документах, контрольні записки, зняті з 

перевалів та вершин, фотографії тощо. Саме на основі цих документів МКК 

визначає повноту проходження групою маршруту та відповідність пройденого 

маршруту заявленій  категорії (ступеню) складності. Одночасно зі звітом 

керівник подає в МКК заповнені довідки про залік походу за формою згідно з 

додатком 3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних 

походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124;  на кожного 

учасника, заступника керівника та на себе. Важливо звернути увагу на 

наявність характеристики учасника, заступника керівника, яку має скласти 

керівник групи. Обов’язковим елементом характеристики повинно бути 

визначення можливості участі в походах більш високого рівня складності, 

керівництва походами. Керівник, готуючи характеристику, повинен пам’ятати, 

що вона може стати єдиною інформацією для прийняття рішення щодо 

включення людини до нової групи у тому числі на більш складні маршрути, тому 

вона має бути максимально виваженою та об’єктивною.  

Отримавши звіт та маршрутні документи, відповідальний секретар реєструє 

їх та за вказівкою голови (заступника голови) МКК передає їх на розгляд членам 

МКК, які мають відповідний досвід. Доцільно, по можливості, будувати роботу 

МКК таким чином, щоб розгляд документів при випуску на маршрут та заліку 

походу здійснювали ті самі особи.  

Розглядаючи звіт та документи члени МКК повинні: 
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- перевірити відповідність пройденого маршруту заявленому та 

наявність підтвердження (перш за все фотографіями) проходження маршруту 

всією групою. Особливу увагу необхідно звернути на наявність підтвердження 

проходження групою визначальних перешкод (перевалів, вершин, переправ, 

порогів тощо).  

- перевірити дотримання групою вимог техніки безпеки, правильність 

дій при подоланні перешкод, організації страховки, використання 

спеціального спорядження тощо. Важливо пам’ятати, що отримавши залік 

даного походу учасники та керівник отримають право на проходження більш 

складних і небезпечних походів та перешкод і члени МКК мають визначити 

ступінь готовності керівника та учасників до цього. 

- перевірити дотримання групою контрольних строків. У разі 

порушення контрольних строків МКК має з’ясувати причини такого порушення, 

наявність об’єктивних причин для цього.  

 У разі прийняття рішення про залік походу відповідальний секретар МКК 

робить відмітку про це у маршрутних документах, а у разі подання звіту у 

письмовій формі – також на звіті. Запис про залік походу підписує голова 

(заступник голови) МКК, запис також завіряється штампом МКК. Якщо МКК 

залишає письмовий звіт в бібліотеці МКК чи навчального закладу, в якому 

створено МКК, на прохання керівника йому ставлять відмітку про залік походу 

також в другий екземпляр звіту, який повертається керівнику (у разі його 

наявності).  

Крім того, голова (заступник голови) МКК підписує та завіряє штампом 

МКК довідки  керівнику групи та учасникам про залік спортивного туристського 

походу та видає їх керівникові групи. У маршрутній книжці (маршрутному листі) 

роблять відмітки про видачу довідок. Вважаємо правильною практику тих МКК, 

які поіменно обліковують видані довідки, що дозволяє туристам в разі потреби 

легше поновити документи в разі їх втрати, підтвердити свій досвід. Після 

остаточного оформлення маршрутну книжку (маршрутний лист) повертають 

керівнику (заступнику керівника) групи. 
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Керівник навчального закладу, органу управління освітою після 

завершення походу  повинен: 

- заслухати інформацію керівника туристської групи про похід; 

- урахувати результати діяльності керівника, заступника (заступників) 

керівника при їх атестації та заохоченні. 

При заліку місцевих походів до 1 ступеня складності включно (які не 

потребують отримання рекомендацій МКК для їх проведення) керівник 

навчального закладу, органу управління освітою приймає рішення про залік  

походу самостійно за поданням керівника походу, після чого своїм підписом та 

печаткою на маршрутному листі та звіті (у разі подання його в  письмовому 

вигляді) визначає залік походу.  

Крім того, керівником навчального закладу та керівником групи 

оформляються документи для присвоєння спортивних розрядів керівнику та 

учасникам походу. При цьому, відповідно до Положення про Єдину спортивну 

кваліфікацію України, юнацькі розряди можуть бути присвоєні наказом 

навчального закладу, третій та другий спортивний розряди – підрозділами, які 

відповідають за розвиток фізичної культури та спорту районних державних 

адміністрацій (виконавчих органів міськрад міст обласного підпорядкування), 

перший розряд та розряд «Кандидат в майстри спорту» - підрозділами,ю які 

відповідають за розвиток фізичної культури та спорту обласних, Київської міської 

державних адміністрацій або через центри надання адміністративних послуг цих 

органів.   

-  
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Порядок розгляду маршрутних документів та звітів про походи 

 за допомогою електронних засобів зв’язку (мережі Інтернет) 

 
Виходячи з сучасного рівня розвитку Інтернету та з метою забезпечення 

зручних умов для роботи маршрутно-кваліфікаційних комісій та керівників 

походів, Положенням вперше передбачено можливість організації розгляду 

маршрутних документів  та звітів про походи за допомогою електронних та інших 

засобів зв’язку.  

У разі використання для розгляду документів звичайної або експрес-

пошти порядок розгляду документів є аналогічним розгляду в очному порядку – 

до відповідної МКК надсилаються три екземпляри маршрутної книжки чи 

маршрутного листа з клопотанням МКК, куди було подано документи і 

повноважень якої недостатньо для надання рекомендацій про можливість 

здійснення походу, завірені МКК копії довідок про туристський досвід керівників 

та учасників походу, картографічний матеріал, яким група користуватиметься в 

поході, з позначеним на ньому маршрутом походу та передбачуваними місцями 

ночівель.  

Відзначимо, що з цих трьох екземплярів маршрутних документів два 

(які залишаться в МКК) повинні бути завірений печаткою закладу, який 

проводить похід та підписом керівника. 

При розгляді документів за допомогою електронних засобів зв’язку, 

маршрутна книжка (лист), довідки про туристський досвід керівника та учасників, 

картографічні матеріали скануються та направляються до МКК, яка розглядатиме 

документи.  

Отримавши документи електронною поштою, відповідальний секретар 

реєструє документи та передає їх членам МКК, які розглядатимуть документи. 

При цьому передача може відбуватися як в електронному вигляді (на адресу 

членів МКК), так і в роздрукованому вигляді. Після розгляду члени МКК 

особисто (записом в маршрутних документах) або електронною поштою на 

адресу МКК повідомляють свою думку щодо можливості здійснення походу, 
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особливих вказівок групі, необхідності реєстрації в аварійно-рятувальній службі 

тощо. Перевірка знання маршруту, перешкод тощо може здійснюватися при 

цьому за допомогою електронної переписки, системи Скайп тощо.  

У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості здійснення 

походу, відповідальний секретар роздруковує маршрутний лист чи маршрутну 

книжку, попередньо проставивши на них електронні підписи членів МКК, які 

здійснювали розгляд дистанційно, робить в них необхідні записи, голова 

(заступник голови МКК) та члени МКК, які розглядають документи очно 

підписують документи і на них проставляють штамп МКК. Після цього 

документи сканують та зберігають у форматі, який виключає можливість 

внесення до них змін та відправляють електронною поштою до МКК, яка 

направляла документи на розгляд зі своїм клопотанням.  

МКК, яка направляла документи зі своїм клопотанням, отримавши їх по 

електронній пошті, роздруковує їх та видає керівнику групи.  
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Перехідний період в діяльності МКК навчальних закладів 

При запровадженні будь-яких нових нормативних актів, виникає питання 

забезпечення безболісного та поступового переходу до їх норм.  

Відповідно до листа Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді від 17 листопада 2014 року № 243 (додаток 8) з 

метою підтримання безперервної роботи МКК навчальних закладів передбачено:  

1) Повноваження маршрутно-кваліфікаційних комісій навчальних закладів, 

отримані до 30.10.2014 р., зберігаються до закінчення строку цих повноважень за 

умови збереження складу членів комісій. 

2) Маршрутно-кваліфікаційні комісії до закінчення строку дії 

повноважень, отриманих до 30.10.2014 р., користуються існуючими штампами.  

Таким чином, існуючі МКК навчальних закладів, повноваження яких не 

закінчилися, можуть діяти на власний розсуд – або продовжити роботу за 

наявними повноваженнями з діючим кодом та використовуючи наявний штамп, 

або достроково подати документи для визначення нових повноважень, отримати 

новий код (системи МКК навчальних закладів) та виготовити новий штамп. 

Так само не має потреби термінового виготовлення нових журналів 

реєстрації роботи МКК, бланків маршрутних книжок та маршрутних листів. 

Протягом перехідного періоду (орієнтовно – два роки) можливе використання 

документів як старого, так і нового зразка.  
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                                                                                        Додаток 1 
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Додаток 1.1. 

 

 

Інструкція щодо організації та проведення туристських спортивних 

походів з учнівською та студентською молоддю 

І. Загальні положення 

1. Ця Інструкція розроблена з метою формування здорового способу 

життя, розвитку спортивного туризму серед учнівської та студентської молоді, 

підвищення рівня їх спортивної майстерності, збереження життя і здоров’я 

учнівської та студентської молоді під час проведення туристських спортивних 

походів та експедицій з активними способами пересування (далі – походи). 

2. Дія цієї Інструкції поширюється на навчальні заклади, які перебувають 

у сфері управління Міністерства освіти і науки України, та органи управління 

освітою, що організовують та проводять походи з учнівською та студентською 

молоддю. 

3. Навчальні заклади та органи управління освітою під час підготовки та 

проведення походів з учнівською і студентською молоддю керуються 

Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами та 

цією Інструкцією. 

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях: 

експедиція з активними способами пересування – похід, основним 

завданням якого є проведення краєзнавчої роботи щодо вивчення історії рідного 

краю, довкілля, явищ соціального життя, світової цивілізації, географічних, 

етнографічних, історичних  об’єктів та інших досліджень;  

категорійний похід – похід I – VI категорій складності;   

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України  

02.10.2014 № 1124 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

27 жовтня 2014 р.  

за № 1341/26118 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14/paran8#n8
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категорія (ступінь) складності походу – класифікаційна характеристика 

спортивної складності походу, що залежить від технічної трудності перешкод, 

включених до маршруту походу, довжини маршруту та тривалості походу;  

категорія (півкатегорія) трудності перешкоди – класифікаційна 

характеристика складності подолання окремої перешкоди у поході, яка 

визначається технічними прийомами та спеціальним спорядженням, які необхідні 

для її безпечного подолання; 

комбінований похід – безперервний за часом та маршрутом похід, 

складовими частинами якого є проходження окремих ділянок маршруту з 

використанням  різних видів спортивного туризму; 

локальна перешкода – обмежена в просторі ділянка маршруту походу, для 

подолання якої необхідно застосування спеціальних технічних прийомів та/або 

спорядження;  

маршрут походу – заздалегідь намічений шлях туристського походу, що 

характеризується визначеним порядком переміщення туристів по географічних 

точках; 

маршрутні документи туристської групи, що здійснює похід, – маршрутна 

книжка для походів I – VI категорій складності, маршрутний лист для походів 1 – 

3 ступенів складності (далі – ступінь складності) і походів нижче 1 ступеня 

складності;  

міжсезоння – пора року з несприятливими для конкретного виду туризму  

та/або регіону погодними та/або кліматичними  умовами; 

некатегорійний похід – похід 1 – 3 ступенів складності або похід нижче 

1 ступеня складності, який за протяжністю, тривалістю та/або кількістю і складністю 

перешкод не відповідає вимогам до походів I – VI категорій складності;  

протяжна перешкода – ділянка маршруту походу, що має значну довжину та 

для подолання якої необхідні загальна фізична та спеціальна туристська 

підготовка;  

туристський досвід – досвід участі в попередніх туристських спортивних 

походах, подолання перешкод у походах та/або керівництва попередніми походами, 
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подоланням перешкод у походах, підтверджений в установленому порядку; 

туристський спортивний похід учнівської та студентської молоді (далі – 

похід) – подорож, що здійснюється організованою групою учнівської та/або 

студентської молоді відповідно до цієї Інструкції за заздалегідь розробленим 

маршрутом з подоланням природних та штучних перешкод різних категорій 

трудності у визначені строки. 

5. Походи поділяються:  

за видами спортивного туризму: залежно від основних засобів пересування 

та характеру перешкод – на автомобільні, велосипедні, вітрильні, водні, гірські, 

лижні, мотоциклетні,  пішохідні, спелеологічні; 

за складністю: залежно від кількості та рівня трудності перешкод, 

протяжності, тривалості – на походи некатегорійні та категорійні; 

залежно від території проведення – на місцеві та дальні.  

До місцевих належать походи, що проводяться в межах Автономної 

Республіки Крим або області, де розташований навчальний заклад або орган 

управління освітою, який проводить похід. Для навчальних закладів або органів 

управління освітою, які розташовані в містах Києві та Севастополі, місцевими є 

походи, які проводяться по території відповідно Київської області та Автономної 

Республіки Крим. Допускається  проведення місцевого походу з виходом на 

територію суміжних областей, якщо це обумовлено розташуванням навчального 

закладу, який проводить похід, особливостями місцевості та логічністю побудови 

маршруту. 

Інші походи вважаються дальніми. 

6. При проведенні експедиції з активними способами пересування до її 

підготовки, проведення, складу учасників тощо висуваються вимоги відповідно 

до складності походу, під час якого вона проводиться. 

ІІ. Повноваження керівника навчального закладу, 

 органу управління освітою, який проводить похід  

 1. Керівник навчального закладу, органу управління освітою самостійно 

приймає рішення про проведення походу. 
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 2. У разі прийняття рішення про проведення походу керівник навчального 

закладу  зобов’язаний: 

 1)  сприяти успішній роботі з підготовки та проведення походу, контролювати 

хід його підготовки, видати наказ про проведення походу, у якому: 

визначити мету, район, строк проведення, вид та складність (категорію, 

ступінь) походу;  

призначити керівника туристської групи та його заступника (заступників), 

помічника (помічників); 

затвердити склад учасників походу;  

визначити у разі потреби порядок дій керівника групи при плановому поділі 

групи на підгрупи, а також кандидатури керівників підгруп, їхніх заступників 

(помічників); 

обумовити можливість у разі потреби передачі керівництва туристською 

групою заступнику керівника.  

Для будь-яких походів, крім місцевих походів до 1 ступеня складності 

включно, наказ видається після отримання рекомендацій маршрутно-

кваліфікаційної комісії (далі – МКК), що має відповідні повноваження, щодо 

можливості проведення походу; 

2) провести цільовий інструктаж керівника туристської групи та його 

заступника (заступників) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під 

час походу 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; 

3) видати керівнику туристської групи копію наказу про проведення походу 

та завірити печаткою навчального закладу  маршрутні документи  туристської 

групи;  

4) контролювати дотримання туристською групою строків проходження 

маршруту; у разі порушення туристською групою встановлених контрольних 
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строків проходження маршруту встановити зв’язок з органами управління 

освітою та відповідною аварійно-рятувальною службою для з’ясування 

місцезнаходження групи та надання їй за потребою допомоги; 

5) після завершення походу: 

заслухати інформацію керівника туристської групи про похід; 

оформити відповідні документи для присвоєння спортивних розрядів 

учасникам походу; 

урахувати результати діяльності керівника, заступника (заступників) 

керівника при їх атестації та заохоченні. 

ІІІ. Вимоги до формування туристських груп та учасників походів 

1. Туристські групи для проведення походів формуються з числа 

вихованців, учнів загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних 

навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів, які об’єднуються на 

добровільних засадах за спільними інтересами, мають відповідний туристський 

досвід і підготовку для участі в запланованому поході. 

2. Кількісний склад туристської групи для проведення походу 

визначається керівником туристської групи спільно з навчальним закладом або 

органом управління освітою, який проводить похід, з урахуванням вимог до 

кількісного складу групи, встановлених у додатку 1 до цієї Інструкції. 

3. Вік учасників походів має відповідати загальним вимогам до віку 

учасників та керівників туристських спортивних походів, встановленим у додатку 

2 до цієї Інструкції. 

4. До участі в категорійних і ступеневих походах можуть бути допущені 

учасники, вік яких не більше ніж на один рік менший за визначений в основних 

вимогах до віку учасників походів, у разі отримання ними теоретичної та 

практичної підготовки протягом не менше одного навчального року у гуртках, 

секціях туристсько-спортивного напряму та за наявності медичної довідки.  

До участі у велосипедних походах не можуть бути допущені учасники, які 

не досягли 14 років, мотоциклетних – 16 років, автомобільних – 18 років. 

5. До участі в походах не вище III категорії складності можуть бути 
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допущені учасники, вік яких менше за визначений в загальних вимогах до віку 

учасників та керівників туристських спортивних походів, викладених у додатку 2 

до цієї Інструкції, які беруть участь у поході зі своїми батьками чи особами, які їх 

замінюють. Кількість таких учасників не може перевищувати 20 відсотків від 

загальної чисельності туристської групи. У цьому випадку чисельність групи має 

бути не менше 10 осіб (без врахування осіб, вік яких менше за визначений в 

загальних вимогах до віку учасників походів), не менше двох третин учасників 

повинні мати туристський досвід, передбачений пунктом 6 розділу ІІІ цієї Інструкції. 

Туристський досвід цим учасникам зараховується лише з віку, зазначеного 

в загальних вимогах до віку та кількісного складу учасників туристських 

спортивних походів, установлених у додатку 2 до цієї Інструкції. 

6. Учасники походів I категорії складності повинні мати досвід попередньої 

участі в некатегорійному поході, учасники походів II – VI категорій складності – 

досвід попередньої участі в поході на одну категорію складності нижче. 

7. У походах III – V категорій складності не більше однієї третини 

учасників можуть становити учасники з досвідом участі в походах на дві категорії 

складності нижче, у походах II категорії складності – з досвідом участі в походах 

3 ступеня складності. При цьому дві третини учасників повинні мати туристський 

досвід, передбачений у пункті 6 цього розділу. 

Учасниками походів II, III категорій складності можуть бути особи, які 

мають досвід участі в походах на одну категорію складності нижче запланованого 

в будь-якому виді спортивного туризму. 

8. Учасники походів, у яких передбачається проходження локальних 

перешкод, повинні мати відповідну підготовку та досвід проходження локальних 

перешкод, складність яких не більше ніж на півкатегорії трудності (для водного та 

спелеотуризму – на  категорію) нижче максимальної за передбачувану в 

запланованому поході. 

Не більше однієї третини учасників походів не вище IV категорії 

складності можуть мати досвід проходження локальних перешкод на дві 

півкатегорії трудності нижче. 
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Учасники комбінованих походів, що включають ділянки маршруту з 

різних видів спортивного туризму, повинні мати відповідний туристський досвід з 

кожного з видів туризму, ділянки яких включено до маршруту походу. 

9. Учасники походів, що проводяться в міжсезоння, повинні мати досвід 

участі в походах не більше ніж на одну категорію нижче в умовах міжсезоння або 

участі в походах тієї самої категорії складності у звичайних умовах. 

10. У водних походах вище II категорії складності на надувних плавальних 

засобах та у будь-яких вітрильних походах у кожному екіпажі повинні бути 

учасники віком старше 18 років (керівник підгрупи) з відповідним туристським 

досвідом.  

У водних походах вище II категорії складності на байдарках при 

проходженні перешкод, які визначають складність походу, у кожному екіпажі 

повинен бути учасник, віком старше 18 років (керівник підгрупи) або має досвід 

проходження перешкод такої самої трудності. 

11. Учасники водних походів I – III категорій складності повинні мати 

відповідний туристський досвід походів у будь-якому класі плавальних засобів, а, 

починаючи з IV категорії складності, – у тому самому класі плавальних засобів 

або на байдарці. 

12. Учасники зимових походів та походів у міжсезоння повинні мати досвід 

організації польових ночівель у зимових умовах ("холодних" ночівель). 

13. Проходження печер, у яких передбачається застосування апаратів для 

автономного дихання, дозволяється учасникам віком старше 18 років.  

При проходженні під час спелеопоходу вертикальних печер (починаючи з II 

категорії складності) та горизонтальних печер (починаючи з III категорії 

складності) у групі повинно бути не менше одного керівника або його заступника 

на чотирьох учасників. 

14. Учасники походів I – VI категорій складності з будь-якого виду туризму, 

учасники будь-яких водних і вітрильних походів та будь-яких інших походів, які 

передбачають подолання водних перешкод, повинні вміти плавати. 

15. Туристський досвід учасника походу підтверджується довідкою про 
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залік туристського спортивного походу за формою згідно з додатком 3 до цієї 

Інструкції. Туристський досвід участі в ступеневих походах може бути 

підтверджений маршрутними листами, а для походів нижче 1 ступеня складності  

– наказами про проведення цих походів.  

IV. Вимоги до керівника, заступника керівника туристської групи 

1. Керівник туристської групи, його заступник (заступники) 

відповідають за життя, здоров’я учасників походу відповідно до законодавства, 

виконання плану походу, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, 

дотримання правил пожежної безпеки, охорони природи, пам’яток історії і 

культури тощо. 

2. Керівник, його заступник (заступники) туристської групи 

призначаються наказом керівника навчального закладу або органу управління 

освітою, який проводить похід. 

3. Вік керівників походів має відповідати вимогам до віку учасників та 

керівників походів, встановленим у додатку 2 до цієї Інструкції. 

4. Заступником керівника походу може бути призначена повнолітня 

особа.  

5. Кількість заступників керівника визначається навчальним закладом 

або органом управління освітою, який проводить похід.  

6. Якщо в поході беруть участь три або більше туристських груп із 

загальною кількістю не менше 30 учасників (для походів III, IV категорій 

складності – не менше двох груп із загальною кількістю не менше 20 учасників) і 

їх маршрути та графіки руху в цілому збігаються, то можливе покладання 

загального керівництва цими групами на спеціально призначеного старшого 

керівника. У цьому разі досвід керівництва походом зараховується старшому 

керівнику і всім керівникам груп. 

7. Керівник походу II, III категорій складності повинен мати досвід 

участі в поході тієї самої категорії складності в будь-якому виді туризму, а також 

досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче у будь-якому 

виді туризму, керівник походу IV – VI категорій складності – тієї самої категорії 
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складності у тому самому виді туризму, а також досвід керівництва походом на 

одну категорію складності нижче у тому самому виді туризму. 

8. За рішенням МКК до керівництва походом VI категорії складності 

може бути допущена особа, яка не має досвіду участі в поході VI категорії 

складності, але має досвід керівництва двома походами V категорії складності. 

9. Керівники походів, у яких передбачається проходження 

класифікованих локальних перешкод, повинні мати відповідну підготовку та 

досвід проходження двох локальних перешкод тієї самої півкатегорії  трудності 

(для водного та спелеотуризму – тієї самої категорії трудності) як найскладніших у 

запланованому поході та досвід керівництва проходженням локальних перешкод, 

складність яких не більше ніж на півкатегорії трудності (для водного та 

спелеотуризму – на категорію) нижче максимальної за передбачувану в 

запланованому поході. 

10. Керівники походів, що включають елементи (перешкоди) походів 

більш високого рівня складності, повинні відповідати вимогам до керівників 

походів тієї категорії складності, елементи (перешкоди) якої включені в даний 

похід. 

11. Досвід заступника керівника в походах I – V категорій складності 

повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників. Заступник 

керівника походу VI категорії складності повинен мати досвід керівництва 

походом V категорії складності.  

12. Керівник та/або його заступник повинні мати знання і навички з 

надання першої домедичної допомоги. 

13. Керівник та заступник (заступники) керівника будь-якого походу 

повинні вміти плавати, а керівники водних та вітрильних походів та походів з 

інших видів туризму, в яких заплановано подолання водних перешкод, крім того, 

повинні вміти здійснювати рятування потопаючого. 

14. При проведенні місцевих походів нижче 2 ступеня складності 

навчальний заклад за згодою керівника туристської групи та за умови 

забезпечення безпеки учасників замість заступника керівника може призначити 
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помічника (помічників)  керівника з числа учнів (для груп учнівської молоді) або 

студентів (для груп студентської молоді), які мають досвід участі в походах не 

нижче такого самого рівня складності. 

15. У разі проведення походу в міжсезоння керівник повинен мати досвід 

керівництва походом, що проводився в міжсезоння, не більше ніж на одну 

категорію (ступінь) складності нижче запланованого або походом такої самої 

категорії складності, що був здійснений у звичайних умовах, та досвід участі в 

поході тієї самої категорії (ступеня) складності. 

16. У разі проведення комбінованого походу керівник туристської групи 

повинен мати відповідний туристський досвід для проходження ділянок кожного 

виду туризму, що включені в маршрут комбінованого походу. 

17. Керівники зимових походів та походів у міжсезоння повинні мати 

досвід організації польових ночівель у зимових умовах ("холодних" ночівель). 

18. Якщо під час проведення спелеопоходу передбачається проходження 

печер із застосуванням апаратів для автономного дихання, керівник повинен мати 

досвід роботи у сифонах. 

19. У разі використання під час походу транспортних засобів керівник 

повинен мати відповідний досвід керівництва та участі в походах на відповідному 

транспортному засобі (автомобіль, мотоцикл тощо). 

20. Керівник водних походів I – III категорій складності повинен мати 

відповідний туристський досвід походів на будь-якому з типів суден, а 

починаючи з IV категорії складності – у тому самому типі суден або на байдарці. 

21. Туристський досвід керівника, заступника (заступників) керівника 

туристської групи підтверджується довідкою про залік туристського спортивного 

походу згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. Туристський досвід участі в 

походах 1 – 3 ступеня складності може бути підтверджений маршрутними 

листами, а для походів нижче 1 ступеня складності – наказами про проведення 

цих походів.  
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V. Права і обов’язки керівника та заступника (заступників) керівника  

туристської групи 

1. При підготовці туристського походу керівник туристської групи та 

його заступник (заступники) зобов’язані: 

1) забезпечити формування групи з урахуванням запланованого рівня 

складності походу, туристської кваліфікації учасників, їх фізичної, технічної та 

спеціальної підготовки, а також їх психологічної сумісності; 

 2) ознайомити учасників походу з цією Інструкцією, їх правами та 

обов’язками; 

3) провести цільовий інструктаж учасників, помічників керівника з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності під час походу 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; 

4) отримати маршрутні документи та копію наказу про проведення походу; 

5) проінформувати учасників походу (для походів учнів та студентів віком 

до 18 років – також їхніх батьків або осіб, які їх замінюють) щодо умов організації 

та проведення походу та, за необхідності, про фактори ризику в запланованому 

поході і про відповідні заходи щодо уникнення небезпеки та запобігання 

травматизму, провести збори батьків учасників походу;  

6) забезпечити під час походу додержання учасниками правил дорожнього 

руху, правил пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності; 

7) забезпечити проходження медичного огляду всіма учасниками; 

8) розробити план підготовки походу, розподілити між учасниками 

обов’язки згідно з цим планом;  

9) організувати всебічну підготовку учасників походу, тренування, перевірити 

необхідні знання, уміння та навички, зокрема вміння плавати, надавати домедичну 

допомогу та використовувати туристське спорядження; 

10) разом з учасниками всебічно ознайомитися з районом походу, розробити 



43 

 

основний та запасний варіанти маршруту походу, а також аварійні варіанти 

виходу з маршруту, вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх подолання; 

11) підготувати відповідний картографічний матеріал, розробити план та 

графік походу, визначити контрольні пункти та строки проходження маршруту, 

ознайомити з цими матеріалами учасників походу; 

12) за необхідності отримати консультації щодо маршруту в МКК або інших 

установах та організаціях; 

13) за необхідності погодити з навчальним закладом або органом 

управління освітою, що проводить похід, та МКК порядок дій при планових  

поділах туристської групи на підгрупи, а також кандидатури керівників, 

заступників (помічників) керівників підгруп, туристська кваліфікація яких 

відповідає вимогам, викладеним у розділі ІV цієї Інструкції; 

14) організувати підбір, підготовку та перевірку якісного групового та 

індивідуального спорядження, у тому числі спорядження для страховки з 

урахуванням вимог техніки безпеки та особливостей конкретного походу (району 

походу, виду спортивного туризму, категорії (ступеня) складності походу, часу 

проведення походу тощо); 

15) скласти кошторис витрат, забезпечити підготовку та підбір продуктів 

харчування, з’ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті; 

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

яких встановлено особливий режим відвідування; 

17) оформити в установленому порядку маршрутні документи; 

18) розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та 

інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано проводити; 

19) у разі потреби зміни маршруту, складу туристської групи, строків 

проведення або інших записів у маршрутних документах до від’їзду туристської 

групи в похід погодити ці зміни з навчальним закладом, що проводить похід, та 

МКК, що надала рекомендації щодо можливості проведення походу. 

2. Під час проведення походу керівник та його заступник (заступники) 

зобов’язані: 
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1) перед виходом на маршрут та за наявності рекомендації МКК повідомити 

аварійно-рятувальну службу за місцем проведення походу про проведення походу 

та його маршрут;  

2) уживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників походу, 

забезпечити дотримання учасниками правил техніки безпеки; 

3) дотримуватися затвердженого маршруту походу; 

4) робити за можливості відмітки в маршрутних документах про 

проходження маршруту; 

5) дотримуватися рекомендацій МКК, зазначених у маршрутній книжці 

(маршрутному листі), аварійно-рятувальної служби, інших органів з питань, що 

належать до їх компетенції відповідно до чинного законодавства;  

6) повідомляти з використанням засобів зв’язку навчальний заклад або 

орган управління освітою, що проводить похід, відповідну МКК (за наявності 

рекомендації в маршрутній книжці (маршрутному листі)), а також відповідну 

аварійно-рятувальну службу про початок та завершення маршруту, а також, за 

необхідності, про проходження пунктів, визначених МКК або аварійно-

рятувальною службою; про зміну маршруту або складу туристської групи за будь-

яких обставин після виїзду в похід; про передачу керівництва туристською групою 

заступнику відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього розділу;  

7) не допускати безпідставного поділу групи, від’їзду окремих неповнолітніх 

членів групи без супроводу одного із заступників керівника (від’їзд одного чи 

декількох неповнолітніх учасників можливий лише за умови, що в групі два або 

більше заступників керівника); 

8) у разі поділу туристської групи на підгрупи керівник повинен:  

призначити керівників підгруп (з числа своїх заступників) та їх помічників, 

які мають відповідний туристський досвід, з урахуванням вимог, викладених у цій 

Інструкції, та визначити завдання, яке має виконати підгрупа; 

визначити завдання підгруп та порядок їх взаємодії; 

визначити контрольні строки для кожної підгрупи;  

при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю 
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та здоров’ю учасників походу) ужити заходів щодо збереження життя і здоров’я 

учасників виходячи з конкретної аварійної ситуації та реальної наявності сил і 

засобів для її ліквідації; 

9) при виявленні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів не 

торкатися і не зрушувати їх з місця, повідомити про знахідку відповідні місцеві 

органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування; 

10) у разі нещасного випадку:  

 терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому 

та його доставку (за необхідності) до закладу охорони здоров’я, викликати за 

необхідності та за можливості за допомогою будь-яких засобів зв’язку аварійно-

рятувальну службу та/або службу екстреної медичної допомоги;  

повідомити про випадок, що стався, навчальний заклад або орган 

управління освітою, що проводить похід, відповідну МКК, орган управління 

освітою за місцем проведення походу та інші відповідні органи;  

11) організувати за потреби та за можливості оперативну допомогу іншій 

туристській групі, місцевому населенню або іншим особам, що перебувають на 

території проведення походу і потребують допомоги. 

3. Після закінчення походу керівник і його заступник (заступники) зобов’язані:  

спільно з учасниками в обумовлені строки підготувати та подати до МКК 

звіт про похід;  

після розгляду звіту в МКК та за наявності позитивної рекомендації 

оформити та видати кожному учаснику довідку про залік туристського 

спортивного походу встановленого зразка; 

сприяти оформленню та поданню до відповідного органу (організації) 

документів для присвоєння  учасникам групи спортивних розрядів, звань тощо. 

4. Керівник туристської групи має право: 

1) у разі потреби і за наявності в туристській групі не менше двох 

заступників керівника передати керівництво своєму заступнику за умови, що 

заступник має необхідний для керівництва походом (частиною походу, яка 

залишилася) туристський досвід відповідно до розділу ІV цієї Інструкції;  
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2) ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан туристської групи 

або окремих учасників і свій власний, погодні умови та/або інші обставини, 

припинити похід і зняти групу з маршруту; 

3) ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан групи або окремих 

учасників і свій власний, погодні умови та/або інші обставини, а також у разі 

потреби надання допомоги потерпілому учаснику групи або іншим особам, що 

перебувають на території проведення походу і потребують допомоги, змінити 

запланований маршрут. У разі зміни маршруту у зв’язку з цими обставинами 

ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не є підставою 

для підвищення залікової категорії складності походу. 

VI. Права та обов’язки учасника походу 

1. Учасник походу зобов’язаний: 

брати участь у підготовці походу відповідно до плану підготовки походу, 

сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки;  

своєчасно виконувати розпорядження керівника туристської групи та його 

заступника (заступників), помічників;  

у період підготовки до походу пройти медичний огляд і надати керівникові 

довідку про стан здоров’я та можливість за станом здоров’я брати участь у поході;  

своєчасно повідомляти керівника туристської групи або його заступника 

про погіршення стану здоров’я чи травму;  

дотримуватися правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил 

безпеки життєдіяльності;  

володіти необхідними навичками страховки та самостраховки у поході, 

знати способи запобігання травматизму; 

дотримуватися правил використання туристського спорядження; 

при виявленні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів не 

торкатися їх, не зрушувати з місця, терміново повідомити про ці предмети 

керівника туристської групи або його заступника;  

не порушувати права та законні інтереси інших осіб; 

з повагою ставитись до місцевих жителів, їх звичаїв і традицій; 
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зберігати довкілля, дбайливо ставитись до об’єктів природи, пам’яток 

історії, культури. 

2. Учасник походу має право: 

на особисту безпеку, захист життя, здоров’я;  

користуватися туристським спорядженням навчального закладу або органу 

управління освітою, що проводить похід (за його наявності та в порядку, 

встановленому навчальним закладом або органом управління освітою); 

брати участь у виборі і розробці маршруту;  

при погіршенні стану здоров’я чи травмі наполягати на припиненні участі в 

поході, сходженні з маршруту. 

VII. Порядок підготовки та проведення походів 

1. Категорія (ступінь) складності походу визначається з урахуванням 

тривалості походу, довжини маршруту, кількості та трудності перешкод, включених 

до маршруту походу, та відповідно до основних нормативів туристських походів. 

2. Похід має бути безперервним за часом проведення. 

При значній технічній складності маршруту за погодженням з МКК його 

довжина може бути зменшена порівняно з передбаченою нормативами для даної 

категорії (ступеня) складності походу, але не більше ніж на 25 %. 

Не менше 75 % довжини маршруту походу має припадати на його лінійну 

чи кільцеву частини.  

Довжина маршруту походу, як правило, не повинна перевищувати 

мінімальну довжину маршруту походу наступної категорії (ступеня) складності в 

даному виді туризму. 

3. Якщо комбінований похід складають повноцінні походи з різних видів 

спортивного туризму, кожен з яких не нижче ІІ категорії складності, загальна 

складність такого походу може бути визначена МКК на одну категорію 

складності вище, ніж максимальна складність його складових частин (але не вище 

V категорії складності). 

При цьому досвід участі в поході (керівництва походом) у кожному виді 

спортивного туризму зараховується відповідно до складності кожної  складової 
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частини окремо.  

4. Категорійні, дальні ступеневі, а також місцеві ступеневі походи 2, 3 

ступенів складності проводяться за умови розгляду маршрутних документів та 

позитивних  рекомендацій МКК, що має відповідні повноваження. 

5. При використанні для руху під час походу доріг загального 

користування, судноплавних водних шляхів, території заповідників, заказників, 

прикордонної зони тощо учасники та керівники груп зобов’язані дотримуватися 

встановлених правил порядку руху дорогами, шляхами та перебування на 

зазначених територіях. 

6. Учасники, керівники, заступники керівників будь-яких водних та 

вітрильних походів під час проходження маршруту повинні перебувати в 

рятувальних жилетах.  

При проведенні водних та вітрильних походів не повинні порушуватися 

норми вантажопідйомності, пасажиромісткості та спорядження, визначені 

виробником. 

7. При проведенні велосипедних походів усі учасники, керівники, 

заступники керівників під час руху повинні бути в захисних шоломах.   

8. При проведенні спелеопоходів під час перебування в печері всі 

учасники, керівники, заступники керівників повинні бути в захисних шоломах. 

9. Поділ туристської групи на підгрупи може здійснюватися: 

для проведення розвідки окремих ділянок маршруту, перешкод;  

при організації базового табору; 

при проведенні на маршруті радіальних виходів з поверненням до 

початкового пункту виходу, зокрема при проведенні сходження на вершини 

(перевали), включені в маршрут; 

 у випадку виникнення аварійної ситуації чи загрози її виникнення, 

ліквідації наслідків аварійної ситуації;  

при наданні оперативної допомоги іншій туристській групі, місцевому 

населенню або іншим особам, що перебувають на території проведення походу і 

потребують допомоги; 
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в інших випадках, передбачених планом походу; 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

У випадку поділу групи в складі кожної підгрупи, як правило, повинен бути 

керівник або його заступник, який її очолює. 

10. У разі поділу склад кожної з підгруп не може бути меншим ніж 2 особи. 

Якщо ділянка, яку має подолати підгрупа, включає перешкоди, керівник 

підгрупи повинен мати досвід, достатній для керівництва проходженням цих 

перешкод, відповідно до пункту 8 розділу ІV цієї Інструкції. 

11. Тимчасовий поділ туристської групи, що здійснює спелеопохід будь-

якої категорії складності, на підгрупи допускається тільки під час перебування в 

одній печері. У цьому випадку у складі кожної підгрупи повинен бути керівник 

або його заступник, який її очолює. Кожна підгрупа повинна мати комплект 

життєзабезпечення, розрахований на забезпечення життєдіяльності підгрупи у 

випадку виникнення непередбачуваних обставин у печері протягом не менше 

двох діб. 

 

Директор департаменту   

професійно-технічної освіти                                                                В. В. Супрун 
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Додаток 1 

до Інструкції щодо організації та 

проведення туристських спортивних 

походів з учнівською та 

студентською молоддю  

(пункт 2 розділу III) 

 

Вимоги до кількісного складу групи 

Категорія 

(ступінь) 

складності 

походу 

Кількість учасників походу  

(без керівника та заступника (заступників) керівника) 

Мінімальна 

кількість 

транспортних 

засобів 

мінімальна 

для груп 

учнівської 

молоді  

максимальна 

для груп 

учнівської 

молоді 

мінімальна 

для груп 

студентської 

молоді   

максимальна 

для груп 

студентської 

молоді   

ав
то

м
о
б

іл
ів

 

м
о
то

ц
и

к
л
ів

 

п
л
ав

за
со

б
ів

 

Одноденний 

похід  

6 30 4 (2) 
1
 30 

1 1 2 

Дво-, 

триденний 

похід 

6 25 4 (2) 
1
 25 

1 1 2  

1 ст. скл. 6 25 - - - - 2 

2 ст. скл. 6 20 - - - - 2 

3 ст. скл. 6 20 - - - - 2 

І к. с. 6  15  4 (2) 
1
 15 1 1 2 

ІІ к. с. 6  15 4 (2) 
1
 15 1 1 2 

ІІІ к. с. 6  12 4 (2) 
1
 12 1 1 2  

IV к. с. 6 12 6 (4) 
1
 12 2 2 2 

V к. с. 6 10 6 (4) 
1
 10 2 3 2 

VI к. с. - - 6 10 - - 2 

 
1
 У дужках подано мінімальну кількість учасників автомотопоходів.  
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Додаток 2 

до Інструкції щодо організації та 

проведення туристських спортивних 

походів з учнівською та 

студентською молоддю  

(пункти 3, 5 розділу III) 

 

Загальні вимоги до віку учасників та керівників туристських спортивних походів 

Категорія 

(ступінь) 

складності 

туристського 

походу 

Мінімальний вік (за роком народження, крім випадків, що спеціально 

обумовлені) 

к
ер

ів
н

и
к
 

види спортивного туризму 

п
іш

о
х
ід

н
и

й
 

л
и

ж
н

и
й

 

гі
р
сь

к
и

й
 

в
о
д

н
и

й
  

(н
а 

б
ай

д
ар

к
ах

) 

в
о
д

н
и

й
 (

н
а 

н
ад

у
в
н

и
х
 

п
л
ав

за
со

б
ах

) 

в
ел

о
си

п
ед

н
и

й
 

ав
то

м
о
то

ту
р
и

зм
  

(н
а 

ав
то

м
о
б

іл
я
х
) 

ав
то

м
о
то

ту
р
и

зм
 (

н
а 

м
о
то

ц
и

к
л
ах

) 

сп
ел

ео
ту

р
и

зм
 

(г
о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

і 
п

еч
ер

и
) 

сп
ел

ео
ту

р
и

зм
 

(в
ер

ти
к
ал

ь
н

і 
п

еч
ер

и
) 

в
іт

р
и

л
ьн

и
й

 

Одноденний 

похід  

18 
1
 6

3
 10 10 10 10 14 

2
 

18 
2
 16 

2
 9

3
 12 9

3
 

Дво-, 

триденний 

похід 

18 
1
 7

3
 10 12 10 10 14 

2
 

18 
2
 16 

2
 10 12 9

3
 

1 ст. скл. 
18 

1
 9

3
 10 - 11 10 14 

2
 

- - 12 - - 

2 ст. скл. 
18 

1
 10 11 - 12 11 14 

2
 

- - 12 - - 

3 ст. скл. 
18 

1
 11 12 - 12 12 14 

2
 

- - 12 - - 

І к. с. 
19 12 14 14 13 13 14 

2
 

18 
2
 16 

2
 13 14 13 

ІІ к. с. 20 13 15 15 14 14 15 19 17 14 15 14 

ІІІ к. с. 21 14 16 16 15 15 16 20 18 15 16 15 

IV к. с. 22 16 18 17 16 16 17 20 18 18 18 16 

V к. с. 23 17 18 18 18 17 18 20 18 18 18 17 

VI к. с. 24 18 18 18 18 18 18 - - - - 18 
1 
Вік визначається за датою народження. 

2 
Вік визначається за датою народження відповідно до вимог Правил дорожнього 

руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 

1306.  
3
 У віці до 10 років учні, вихованці можуть брати участь у туристських походах, 

які не є спортивними, за винятком випадку, передбаченого пунктом 5 розділу III 

цієї Інструкції 
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Додаток 3 

до Інструкції щодо організації та 

проведення туристських спортивних 

походів з учнівською та 

студентською молоддю  

(пункт 15 розділу III) 

 

Висновки керівника групи щодо фізичної, технічної і тактичної підготовки учасника,  

можливості його подальшої участі та керівництва в туристських спортивних походах 

 

 

 
Керівник групи __________________ ______________________  

 
(підпис) (П. І. Б.) 

 

Довідка про залік 

 туристського спортивного походу 

Маршрутна книжка    № _____ 

Видана МКК   
(повна назва МКК) 

Видана (кому)  
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Рік та місяць 

проведення 

 

Район проведення 

туристського 

спортивного 

походу 

Вид 

спортивного 

туризму 

Спосіб 

(засіб) 

пересування 

Категорія 

(ступінь) 

складності 

Керівни

цтво або 

участь 

 

 

     

МАРШРУТ ТУРИСТСЬКОГО СПОРТИВНОГО ПОХОДУ 

 

 

 

 

(наводиться маршрут із зазначенням початкового та кінцевого пунктів і основних перешкод із 

зазначенням їх категорій трудності) 

Спосіб 

(засіб) 

пересу-вання 

Про-

тяж-

ність, 

км 

Три-

ва-

лість, 

днів 

Категорія 

(ступінь) 

складності 

Особливі відмітки МКК 

(назва офіційного змагання зі спортивних 

туристських походів, зміна категорії складності 

туристського спортивного походу, незарахування 

керівництва, заборона участі чи керівництва 

походами тощо, перешкоди, що визначають 

категорію складності походу) 

     

     

 

Кількість 

днювань 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

Загалом    

Відмітка про здачу та місцезнаходження 

звіту про туристський спортивний похід 

(інв. №        ) 

 

Штамп МКК 

 

Голова МКК 

 "____ "________20____ р. 
(підпис) 
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                                                                                                    Додаток  1.2 

 

ІНСТРУКЦІЯ   

щодо організації та проведення екскурсій і подорожей  

з учнівською та студентською молоддю 

І. Загальні положення 
1. Ця Інструкція розроблена з метою збереження життя і здоров’я вихованців, 

учнів, студентів під час проведення навчальними закладами, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, та органами управління 

освітою екскурсій, подорожей. 

2. Дія цієї Інструкції поширюється на навчальні заклади, що перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, та на органи управління 

освітою, що організовують та проводять екскурсії, подорожі з вихованцями, 

учнями, студентами (далі – учасники). 

3. Навчальні заклади під час підготовки та проведення екскурсій, подорожей 

керуються Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими 

актами та цією Інструкцією. 

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях: 

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. 

ІІ. Повноваження керівника навчального закладу, органу управління 

освітою, що організовує та проводить екскурсію, подорож 
1. Керівник навчального закладу, що організовує та проводить екскурсію, 

подорож, приймає рішення про її проведення без погодження з органами 

управління освітою. 

2. У разі прийняття рішення про організацію та проведення екскурсії, 

подорожі керівник навчального закладу, органу управління освітою зобов’язаний: 

1) сприяти підготовці та проведенню екскурсії, подорожі; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2) видати наказ про проведення екскурсії, подорожі, у якому: визначити мету, 

строк проведення, призначити керівника групи, що проводить екскурсію, 

подорож, його заступника (заступників), затвердити склад учасників та маршрут 

екскурсії, подорожі; 

3) провести інструктаж з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під 

час екскурсії, подорожі з керівником групи, що проводить екскурсію, подорож, 

його заступником (заступниками) 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; 

4) видати керівнику групи копію наказу про проведення екскурсії, подорожі та 

список учасників екскурсії, подорожі, засвідчені у встановленому законодавством 

порядку; 

5) контролювати своєчасне повернення групи, що перебуває на екскурсії, у 

подорожі; 

6) у разі неповернення групи, що перебуває на екскурсії, у подорожі, у 

встановлений час терміново встановити зв’язок з керівником групи, з’ясувати 

причини затримки та потребу в наданні допомоги. У разі необхідності або при 

неможливості зв’язатися з групою, встановити зв’язок з територіальними 

органами управління освітою, органами внутрішніх справ, відповідною аварійно-

рятувальною службою для з’ясування місцезнаходження групи та надання їй за 

потреби допомоги; 

7) після завершення екскурсії, подорожі заслухати інформацію керівника 

групи про їх результати. 

ІІІ. Формування груп, що здійснюють екскурсію, подорож 
1. Групи, що здійснюють екскурсію, подорож, формуються з числа учасників, 

які об’єднуються на добровільних засадах за спільними інтересами. До складу 

групи включаються тільки учасники, які придатні за станом здоров’я для участі у 

запланованій екскурсії, подорожі. 

2. Кількісний склад групи, що здійснює екскурсію, подорож, визначається 

керівником групи спільно з навчальним закладом, який організовує та проводить 

екскурсію, подорож. До складу групи, що здійснює екскурсію, подорож, може 

входити від 10 до 40 учасників віком від 6 років. 

При проведенні автобусних екскурсій, подорожей кількісний склад групи, що 

здійснює екскурсію, подорож, визначається з урахуванням кількості місць для 

сидіння в автобусі. 

3. Вік керівників та заступників керівників групи, що проводить екскурсію, 

подорож, повинен бути старше 18 років. 

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

домедичну допомогу. 

5. Фахівець туристичного супроводу, який не є працівником навчального 

закладу, що проводить екскурсію або подорож, повинен відповідати 

кваліфікаційним вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, 
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що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері трудових відносин. 

6. При проведенні екскурсій (крім автобусних) у межах населеного пункту, де 

проживають або навчаються учасники екскурсії, призначення заступника 

керівника екскурсійної  групи не є обов’язковим. 

При проведенні екскурсій, подорожей з використанням будь-яких видів 

транспорту (крім автомобільного), пов’язаних з виїздом за межі населеного 

пункту, де проживають або навчаються учасники групи, 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. 

При проведенні автобусних екскурсій, подорожей керівний склад групи 

призначається згідно з вимогами Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами). 

7. Кількість заступників керівника групи визначається керівником 

навчального закладу, що організовує та проводить екскурсію, подорож. 

8. Керівник групи може призначати помічників з числа учасників групи для 

допомоги керівнику у проведенні цього заходу. 

9. Учасники групи, що перебувають під час екскурсій, подорожей на території 

заповідників, заказників, національних парків, у прикордонній зоні тощо, 

зобов’язані дотримуватися порядку перебування на цих територіях відповідно до 

законодавства України. 

ІV. Права та обов’язки керівника та заступника керівника групи, що 

проводять екскурсію, подорож 
1. Керівник групи та його заступник (заступники) під час проведення 

екскурсії, подорожі відповідають за життя та здоров’я її учасників згідно із  

законодавством України. 

2. Керівник групи, його заступник (заступники), що проводять екскурсію, 

подорож, зобов’язані: 

1) при організації підготовки екскурсії, подорожі: 

забезпечити комплектування груп учасниками відповідного віку та стану 

здоров’я; 

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; 
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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 пожежної 

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; 

розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та 

інших заходів під час екскурсії, подорожі, якщо такі заплановано проводити; 

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 № 252 (зі змінами); 
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3) після закінчення екскурсії, подорожі: 

повідомити навчальний заклад, орган управління освітою, що проводить 

екскурсію, подорож, про її завершення; 

за вимогою навчального закладу, органу управління освітою, що проводить 

екскурсію, подорож, надати звіт про їх проведення. 

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

враховуючи фізичний та моральний стан групи або окремих учасників і свій 

власний, припинити екскурсію, подорож; 

змінити маршрут, припинити екскурсію, подорож у зв’язку з виникненням 

небезпечних природних явищ та з інших обставин, що становлять загрозу життю, 

здоров’ю та безпеці учасників екскурсії, подорожі. 

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. 

 

Директор департаменту  

професійно-технічної освіти 

 

В.В. Супрун 
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Додаток  1.3 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії  

навчальних закладів 

І. Загальні положення 
1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів (далі - 

МКК) є консультативно-дорадчими органами, які створюються в навчальних 

закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України, з метою надання теоретичної та практичної допомоги навчальним 

закладам, керівникам туристських груп учнівської та студентської молоді в 

питаннях організації спортивних туристських походів (далі - походи). 

2. Головною туристською маршрутно-кваліфікаційною комісією у структурі 

туристських маршрутно-кваліфікаційних комісій навчальних закладів є 

центральна туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія (далі - ЦМККО), яка 

створюється в Українському державному центрі туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (далі - Центр). 

3. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії в обов’язковому порядку 

створюються в позашкільних навчальних закладах, які відповідають за розвиток 

туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні МКК). 

4. У разі потреби та за наявності необхідних кадрів туристські маршрутно-

кваліфікаційні комісії (далі - місцеві МКК) можуть створюватися в міських, 

районних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді, на станціях юних 

туристів, у загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих 

навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України (далі - навчальні заклади). 

5. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК у своїй діяльності 

керуються  Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими 

актами, а також цим Положенням. 

6. ЦМККО, регіональні і місцеві МКК розглядають документи на проведення 

походів групами учнівської та студентської молоді, а також групами працівників 

навчальних закладів та органів управління освітою. 

7. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК мають свій штамп, зразок якого 

затверджує Центр. 

8. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

ІІ. Організаційні засади діяльності МКК 
1. ЦМККО, регіональні та місцеві МКК утворюються в складі голови, 

заступника (заступників), відповідального секретаря та членів комісії. 

2. До ЦМККО, регіональних та місцевих МКК включаються за їх згодою 

найбільш досвідчені фахівці зі спортивного туризму. 
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3. Повноваження ЦМККО визначаються відповідно до досвіду її членів та 

встановлюються наказом Центру. 

4. Повноваження регіональних МКК визначаються ЦМККО відповідно до 

досвіду членів регіонального МКК, після чого затверджуються наказом керівника 

відповідного навчального закладу, в якому діє регіональна МКК. 

5. Повноваження місцевих МКК визначаються регіональними МКК 

(відповідно до регіону, де розташований навчальний заклад, в якому створюється 

місцева МКК) відповідно до досвіду членів місцевої МКК, яка створюється, після 

чого затверджуються наказом навчального закладу, в якому діє місцева МКК. 

6. Регіональна МКК визначає повноваження місцевої МКК в межах, які має 

вона сама. 

У разі відсутності в регіональної МКК необхідних повноважень, то 

повноваження місцевої МКК визначаються ЦМККО. 

7. Навчальний заклад, в якому створюється регіональна, місцева МКК для 

визначення її повноважень, подає до ЦМККО або регіональної МКК, визначеної 

пунктами 4 - 6 цього розділу: 

список членів регіональної, місцевої МКК за формою, затвердженою 

Центром; 

копії довідок про залік спортивного туристського походу членів регіональної, 

місцевої МКК, які визначають їх кваліфікацію, за формою згідно з додатком 

3 до Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124. 

8. Кількісний склад членів ЦМККО, регіональної, місцевої МКК визначається 

навчальним закладом, в якому вона створюється, виходячи з обсягу роботи та її 

повноважень, але не менше двох осіб з кожного виду туризму. 

9. Для отримання повноважень щодо розгляду документів на проведення 

походів певної категорії складності у складі ЦМККО, регіональної, місцевої МКК 

не менше двох її членів повинні мати досвід керівництва походом у даному виді 

туризму на одну категорію вище. 

Для отримання повноважень на розгляд документів щодо проведення походів 

V категорії складності у складі ЦМККО, регіональної МКК не менше двох її 

членів повинні мати досвід керівництва двома походами V категорії складності в 

даному виді туризму. 

Для отримання повноважень на розгляд документів щодо проведення походів 

1 - 3 ступенів складності у складі ЦМККО, регіональної, місцевої МКК не менше 

двох її членів повинні мати досвід керівництва походами I категорії складності в 

даному виді туризму. 

10. Строк повноважень ЦМККО, регіональної, місцевої МКК становить 

чотири роки з дати прийняття наказу про їх створення та затвердження складу її 

членів. 

11. Після закінчення строку повноважень або в разі дострокової зміни складу 

членів ЦМККО, регіональної, місцевої МКК її повноваження визначаються 

відповідно до пунктів 3 - 11цього розділу. 
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12. ЦМККО, регіональну, місцеву МКК очолює голова. Голова, заступник 

(заступники) голови та відповідальний секретар відповідної МКК призначаються 

наказом керівника навчального закладу, в якому вона створена. Голова та 

відповідальний секретар призначаються, як правило, із числа працівників 

навчального закладу, в якому вона створена. 

13. Навчальний заклад, в якому створена ЦМККО, регіональна, місцева МКК, 

забезпечує умови для її роботи. 

14. ЦМККО, регіональна, місцева МКК працюють під контролем керівника 

навчального закладу, в якому вони створені. 

15. Керівник навчального закладу, в якому створена ЦМККО, регіональна, 

місцева МКК, та її члени, які розглядали документи на здійснення походу та 

надавали рекомендації щодо можливості його проведення відповідно до цього 

Положення, не відповідають за дії керівника, заступника керівника та учасників 

групи під час походу. 

16. Розгляд маршрутних документів на здійснення походів та звітних 

документів про проведені походи може здійснюватися ЦМККО, регіональною, 

місцевою МКК з використанням електронних та інших засобів зв’язку. 

ІІІ. Зміст роботи МКК 
1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК: 

проводять консультації з питань організації, підготовки та проведення 

походів; 

розглядають маршрутні документи та надають рекомендації щодо можливості 

проведення походів; 

проводять профілактичну роботу, спрямовану на попередження нещасних 

випадків у походах; 

розглядають звітні документи про проведені походи й остаточно визначають 

категорії (ступені) їх складності; 

видають довідки про залік спортивного туристського походу за формою 

згідно з додатком 3до Інструкції щодо організації та проведення туристських 

спортивних походів з учнівською та студентською молоддю, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2014 року № 1124; 

вносять пропозиції щодо удосконалення роботи МКК, підвищення 

кваліфікації її членів; 

вносять пропозиції щодо заохочення членів МКК та керівників (учасників) 

походів або накладення на них стягнень за допущені порушення. 

2. ЦМККО, крім визначеного в пункті 1 цього розділу, також: 

розглядає питання про визначення, продовження повноважень регіональних, 

місцевих МКК навчальних закладів України відповідно до пунктів 4 - 12 розділу 

II цього Положення; 

надає методичну допомогу регіональним, місцевим МКК навчальних закладів 

України. 

3. Регіональні МКК, крім визначеного в пункті 1 цього розділу,  також: 

розглядають питання про визначення, продовження повноважень місцевих 

МКК відповідно до пунктів 4 - 12 розділу II цього Положення; 
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надають методичну допомогу місцевим МКК, розташованим на відповідній 

території. 

4. Регіональні МКК щороку до 25 січня подають інформацію про роботу за 

минулий рік за формою, встановленою Центром, до ЦМККО. 

Місцеві МКК щороку до 15 січня подають інформацію про роботу за минулий 

рік за формою, встановленою Центром, до регіональної МКК за 

місцезнаходженням. 

IV. Порядок розгляду ЦМККО, регіональною, місцевою МКК 

маршрутних документів на проведення походів 
1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК розглядають маршрутні документи на 

проведення походів і надають рекомендації щодо можливості їх проведення 

тільки в межах затверджених повноважень відповідної МКК. 

2. Якщо категорія складності запланованого походу в цілому або окремих 

його елементів перевищує повноваження регіональної, місцевої МКК, то вона 

направляє маршрутні документи тій комісії, що визначила їй повноваження. 

Якщо МКК, що визначила повноваження, не має достатніх повноважень для 

розгляду документів, вони направляються до ЦМККО або іншої МКК (за 

рекомендацією ЦМККО). 

3. Для отримання рекомендацій щодо можливості проведення походу керівник 

групи подає до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК: 

маршрутні документи (маршрутний лист для походів 1 - 3 ступенів 

складності, маршрутну книжку для походів I - VI категорій складності). Форма 

маршрутних документів встановлюється Центром. Маршрутні документи 

подаються у двох примірниках, а якщо повноваження регіональної, місцевої МКК 

недостатні для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу 

запланованого рівня, у трьох примірниках. Один примірник (якщо повноваження 

регіональної, місцевої МКК недостатні для надання рекомендацій щодо 

можливості проведення походу запланованого рівня - два примірники) 

маршрутних документів повинен бути завірений печаткою організації, що 

проводить похід; 

оригінали або завірені копії довідок про залік спортивного туристського 

походу за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо організації та 

проведення туристських спортивних походів з учнівською та студентською 

молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

жовтня 2014 року № 1124; 

копії картографічного матеріалу, яким група користуватиметься на маршруті; 

матеріали (описи, схеми, лоції, паспорти перевалів тощо) щодо складних 

ділянок маршруту (за необхідності за погодженням з МКК, яка розглядає 

матеріали). 

4. Документи до ЦМККО, регіональної, місцевої МКК повинні подаватися не 

пізніше ніж за: 

10 днів до початку походу - для некатегорійних походів, якщо регіональна, 

місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій щодо можливості 

проведення походу відповідного рівня складності; 
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15 днів до початку походу - для походів I - VI категорій складності, якщо 

регіональна, місцева МКК має повноваження для надання рекомендацій щодо 

можливості проведення походу відповідного рівня складності; 

1 місяць до початку походу - якщо регіональна, місцева МКК не має 

повноважень для надання рекомендацій щодо можливості проведення походу 

відповідного рівня складності. 

5. При розгляді документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК зобов’язані 

перевірити: 

розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, 

наявність та якість картографічного матеріалу; 

відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу 

запланованому маршруту; 

знання керівником групи району походу, умов пересування та природних 

перешкод на маршруті; 

заходи, передбачені для безпечного проведення походу; 

правильність вибору контрольних пунктів і строків проведення походу. 

6. При розгляді маршрутних документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК 

мають право вносити пропозиції керівнику навчального закладу, який проводить 

похід, щодо: 

призначення перевірки групи з метою встановлення рівня вмінь та навичок 

керівника та учасників групи із залученням членів МКК; 

усунення виявлених недоліків підготовки, виключення зі складу групи осіб, 

вік, туристський досвід та/або рівень підготовки яких не відповідає заявленому 

рівню складності походу; 

визначення, що остаточна оцінка категорії складності маршруту буде 

встановлена МКК після розгляду звіту про похід; 

надання обов’язкових для виконання керівником та групою вказівок з приводу 

дій на маршруті, повідомлення про похід аварійно-рятувальній службі, 

направлення повідомлень про проходження маршруту тощо (шляхом 

відповідного запису в маршрутних документах); 

визначення способу направлення повідомлень про проходження групою 

маршруту до МКК, що розглянула документи, із використанням засобів зв’язку; 

визначення форми та обсягу звіту про похід. 

7. Маршрутні документи, що надійшли до ЦМККО, регіональної, місцевої 

МКК, реєструються відповідальним секретарем у реєстраційному журналі з 

присвоєнням відповідного номера та передаються ним голові (заступнику голови) 

ЦМККО, регіональної, місцевої МКК. Голова (заступник голови) передає 

документи для розгляду членам ЦМККО, регіональної, місцевої МКК, які мають 

необхідний досвід. 

8. Рекомендації щодо можливості проведення походу записуються в 

маршрутні документи групи. 

Рекомендації щодо можливості проведення походу для проведення походів: 

1 - 3 ступенів складності підписує не менше ніж один член ЦМККО, 

регіональної, місцевої МКК, що має досвід керівництва категорійними походами 
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в даному виді туризму, та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, 

місцевої МКК; 

I категорії складності підписує не менше ніж один член ЦМККО, 

регіональної, місцевої МКК, що має досвід керівництва походами в даному виді 

туризму не нижче II категорії складності, та голова (заступник голови) ЦМККО, 

регіональної, місцевої МКК; 

II - IV категорій складності підписують не менше ніж два члени ЦМККО, 

регіональної, місцевої МКК, що мають досвід керівництва походами в даному 

виді туризму не менше ніж на одну категорію складності вище від запланованого, 

та голова (заступник голови) ЦМККО, регіональної, місцевої МКК; 

V категорії складності підписують не менше ніж два члени ЦМККО, 

регіональної, місцевої МКК, кожен з яких має досвід керівництва походом VI 

категорії складності в даному виді туризму або не менше ніж двома походами V 

категорії складності в даному виді туризму, та голова (заступник голови) 

ЦМККО, регіональної, місцевої МКК. 

9. У разі надання позитивної рекомендації щодо можливості проведення 

походу ЦМККО, регіональної, місцевої МКК відповідальний секретар завіряє 

маршрутні документи та видає один примірник маршрутних документів та інші 

матеріали, які подавалися групою, керівнику (заступнику керівника) групи. 

Другий примірник маршрутних документів та копія картографічних 

матеріалів залишаються в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК.  

У разі надання негативної рекомендації групі повертаються подані нею 

документи, крім одного примірника маршрутної книжки (маршрутного листа), 

який залишається в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК. 

10. Члени ЦМККО, регіональної, місцевої МКК не мають права розглядати 

маршрутні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є. 

11. Маршрутні документи зберігаються у ЦМККО, регіональній, місцевій 

МКК не менше трьох років після проведення походу. Копія картографічних 

матеріалів зберігається в ЦМКК, регіональній, місцевій МКК до завершення 

розгляду звіту про похід. 

12. ЦМККО, регіональна, місцева МКК отримують повідомлення про вихід на 

маршрут, проходження контрольних пунктів та завершення подорожі у строки, 

що спільно визначені ними та керівником групи, а також керівником навчального 

закладу. 

V. Порядок розгляду звітних документів туристських груп про 

здійснення походу 
1. ЦМККО, регіональна, місцева МКК розглядають звітні документи про 

походи тих туристських груп, яким вони надавали рекомендації щодо можливості 

проведення походу. 

2. У разі припинення діяльності регіональної, місцевої МКК звітні документи 

про походи груп, стосовно яких вони надавали рекомендації щодо можливості 

проведення походу, розглядаються ЦМККО або регіональною МКК. 

3. При розгляді звітних документів ЦМККО, регіональна, місцева МКК: 
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перевіряють відповідність пройденого маршруту заявленому та визначають 

обґрунтованість і доцільність відхилень від заявленого маршруту (у разі їх 

наявності); 

перевіряють наявність підтверджень (корінців телеграм, печаток або штампів 

у маршрутних документах, фотографій тощо) проходження групою визначених 

пунктів, визначальних перешкод (перевалів, порогів, вершин тощо); 

визначають відповідність пройденого маршруту заявленій категорії 

складності. 

4. При розгляді звіту про проведення комбінованого походу, який складають 

повноцінні походи з різних видів туризму, кожен з яких не нижче ІІ категорії 

складності, загальна складність такого походу може бути визначена ЦМККО, 

регіональною, місцевою МКК на одну категорію складності вище, ніж 

максимальна складність його складових частин (але не вище V категорії 

складності і в межах своїх повноважень). У разі якщо  загальна складність походу 

перевищує повноваження регіональної, місцевої МКК, вони повинні направити 

звітні матеріали зі своїм клопотанням до ЦМККО або регіональної МКК, яка 

надавала їм повноваження. 

5. ЦМККО, регіональна, місцева МКК можуть знижувати категорію (ступінь) 

складності подорожі, вказану при розгляді маршрутних документів, якщо: 

пройдено не весь запланований маршрут; 

при розгляді маршрутних документів було визначено, що остаточна оцінка 

категорії складності маршруту буде встановлена після розгляду звіту про похід; 

група безпідставно змінила маршрут під час походу, що призвело до зниження 

категорії складності запланованого маршруту; 

необґрунтовано суттєво збільшено тривалість походу; 

окремі учасники походу через певні обставини не пройшли весь запланований 

маршрут (для цих учасників). 

6. У разі прийняття рішення про залік походу ЦМККО, регіональна, місцева 

МКК: 

видають керівнику групи та учасникам довідки про залік спортивного 

туристського походу за формою згідно з додатком 3 до Інструкції щодо 

організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською та 

студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 жовтня 2014 року № 1124; 

у маршрутній книжці (маршрутному листі) та у звіті (у разі подання його в 

письмовому вигляді) роблять відмітки про залік походу та видачу довідок; 

маршрутну книжку (маршрутний лист) повертають керівнику (заступнику 

керівника) групи; 

у реєстраційному журналі роблять відмітки про прийняття звіту, залік походу 

та видачу довідок. 

7. Реєстраційні журнали зберігаються в ЦМККО, регіональній, місцевій МКК 

не менше п’яти років. 

Директор департаменту  

професійно-технічної освіти 

 

В.В. Супрун 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14/paran208#n208
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14/paran18#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14/paran18#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14/paran18#n18
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 Додаток 2 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Н А К А З 
 

«29» січня  2015 р.                                                № 9-А 
 

Про затвердження форм  документів  

 

З метою забезпечення безпеки проведення туристських спортивних походів, 

належної організації роботи туристських маршрутно-кваліфікаційних комісій 

навчальних закладів та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.10.2014 №1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують 

порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27.10.2014 за № 1340/2617  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити форму маршрутної книжки для проведення туристських 

спортивних походів I – VI категорій складності (додаток 1).  

2. Затвердити форму маршрутного листа для проведення туристських 

спортивних походів 1 – 3 ступенів складності та нижче 1-го ступенів складності 

(додаток 2). 

3. Затвердити форму списку членів туристської маршрутно-кваліфікаційної 

комісії навчального закладу (додаток 3).  

4. Затвердити форму протоколу визначення повноважень туристської 

маршрутно-кваліфікаційної комісії навчального закладу (додаток 4).  

5. Затвердити форму реєстраційного журналу туристської маршрутно-

кваліфікаційної комісії навчального закладу  (додаток 5).  

6. Затвердити форму звіту про роботу місцевої туристської маршрутно-

кваліфікаційної комісії навчального закладу (додаток 6) та регіональної туристської 

маршрутно-кваліфікаційної комісії навчального закладу (додаток 7). 

7. Затвердити опис та зразок штампу туристських маршрутно-кваліфікаційних 

комісій навчальних закладів (додаток 8). 

8. Голові маршрутно-кваліфікаційної комісії Українського державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матюшкову О.С.) та завідуючій відділом 

спортивного туризму (Чемерис Г.Р.) поінформувати про затвердження форм обласні, 

Київський міський центри туризму та краєзнавства учнівської молоді, станції юних 

туристів, а також маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів.  

9. Методисту інформаційно-методичного відділу Іванченку С.О. забезпечити 

розміщення затверджених форм на сайті Центру. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Центру 

Наровлянського О.Д. 

Директор                                                        

 

 

Н.В.Савченко   
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  Додаток 2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

М А Р Ш Р У Т Н А  К Н И Ж К А  № _ _  

 

С П О Р Т И В Н О Г О  Т У Р И С Т С Ь К О Г О  

П О Х О Д У  
 

Маршрутна книжка вважається недійсною 

без штампу туристської  маршрутно-кваліфікаційної комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________р. 
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13. РІШЕННЯ МКК ПРО ЗАЛІК ПОХОДУ 

Похід оцінено ____________________ категорією складності. 

Довідки про залік походу видані у кількості ____________шт. 

Голова  

МКК 

 

______________ (____________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

   

Члени МКК _______________ (____________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

   

 _______________ (____________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Штамп МКК 

 

“____”_______________________20_____р. 

 

15 
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12.  ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ, ЗАУВАЖЕННЯ, ВІДМІТКИ 

МКК, АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТА ІНШИХ 

КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Группа туристів _________________________________________

_______________________________________________________

__________________ 

(організація, що проводить похід) 

 

у складі ____ осіб здійснює з «____»__________20___р. до 

«___»________20___р. ________________________  похід 

___________ категорії складності  у  районі 

______________________________________ за маршрутом: 

                                (географічний район походу) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________ 

Керівник групи: 

__________________________________________________ 
                                         (прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 

Заступник керівника: 

__________________________________________________ 
                                         (прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 

 

 

3 
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2. СКЛАД ГРУПИ * 11. КОНТРОЛЬНІ ПУНКТИ ТА ТЕРМІНИ 

Про проходження маршруту група повинна повідомити ________________ 

(вказати спосіб зв’язку)  

 

1.____________________ за адресою (телефоном) _____________________ 

______________________________________________________ 

2.____________________ за адресою (телефоном): _____________________ 

______________________________________________________ 

 

- з ___________________________ до ___________________________20__г. 

- з ___________________________ до ___________________________20__г. 

- з ___________________________ до ___________________________20__г. 

 

Голова  комісії _________________ (________________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

   

Члени комісії _________________ (________________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

   

 _________________ (________________________) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Штамп МКК 

«____» _______________________20_____р. 

 

№  

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Дата 

народження 

(день, місяць, 

рік) 

Місце роботи або навчання 

(повна назва, посада, 

№ телефону) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Відповідність відомостей про туристський досвід та досвід подолання локальних 

перешкод керівника та учасників походу довідкам про залік походів перевірено. 

Член МКК ________________________________________________________ 

                                                  (назва МКК) 

_______________________________________________________________________ 

                (підпис, прізвище та ініціали члена МКК) 

 

13 4 
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9. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА МІСЦЕВОСТІ 

 

Група у складі: керівника _______________________________________ 

                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

участників_______________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ пройшли перевірку  

«_____»_____________20___р.____________________ 

________________________________________________________ 

                                                                   (місце перевірки) 

з наступних питань _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Результати перевірки: _____________________________________ 

Перевірку провів: _____________ ___________________________). 

                                               (підпис)                                    (прізвище, ініціали)  

 

10. ВИСНОВОК   

ТУРИСТСЬКОЇ МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

Група під керівництвом ___________________________________________ 

                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

має (не має) право здійснити даний похід. 

Особливі вказівки :_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Термін здачі звіту пр похід до «____»_____________20___р. у письмовому (усному) 

вигляді в обсязі – повному (скороченому - __________________     (вказати розділи) 

_______________________________________________________________). 

 

Групі рекомендовано зв’язатися з регіональною аварійно-рятувальною (контрольно-

рятувальною, пошуково-рятувальною тощо) службою та поінформувати її про графік 

пересування та контрольні терміни за адресою: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Домашня 

адреса,  

телефон 

Туристська 

підготовка* 

(вказати походи вищих к.с. з 
даного виду туризму, район 

походу, а також досвід: У – 

учасник, К - керівник)  

Обов’язки у групі, 
розподіл по засобам 

сплаву або іншим 

транспортним засобам 
(для автомобілів та 

мотоциклів вказати 

номерні знаки) 

Підпис про знання 
Правил та згоду на 

обробку персональних 

даних** 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*) До маршрутної книжки додаються копії виданих МКК довідок про проведені 

походи. Для маршрутів з класифікованими локальними перешкодами зазначається 

їх найменування, категорія складності, а для перевалів вище 5000м ще й їх 

абсолютна висота. 

**)  Розділ ІІ чинних Правил змагань зі спортивного туризму – «Правила 

проведення змагань туристських спортивних походів» та Інструкція щодо 

організації   та проведення спортивних туристських походів з учнівською та 

студентською молоддю»  
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3. ПЛАН ПОХОДА (заявлений)* 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ  

У ТУРИСТСЬКІЙ МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ 

 

Туристська маршрутно-квалифікаційна комісия  _______________________ 

                                                                                   (найменуванння комісії) 

у складі: __________________________________________________________ 

                                                          (прізвище, ім’я, по батькові членів комісії) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

за участю ________________________________________________________ 

                                               (прізвище, ім’я, по батькові осіб, які залучені до роботи 

комісії) 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________,розглянувши 

матеріали заявленого походу групи під керівництвом 

________________________________ вважає, що (не потрібне - закреслити) : 

1. Маршрут відповідає (не відповідає) заявленій категорії складності. 

2. Туристський досвід керівника групи відповідає (не відповідає) технічній 

складності маршруту. 

3. Туристський досвід учасників групи відповідає (не відповідає) технічній 

складності маршруту. 

4. Заявочні матеріали відповідають (не відповідають) встановленим вимогам. 

5. Інші зауваження :_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. Групі призначається (не призначається) контрольна перевірка на місцевості:       

________________________________________________________ 

                                                  (коли, де, з яких питань) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата Дні у дорозі Відрізок маршруту 
Відстань 

(км) 

Засіб 

пересування 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Всього активним способом пересування - ______________ км.  

 

*) Урозділі 3 будь які виправлення або виключення відрізків маршруту неприпустимі. Відрізок 

маршруту визначається від місця ночівлі (м.н.) до пункту закінчення денного переходу. 

11 6 
5 12 
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7. КЛОПОТАННЯ МКК 

Голові МКК ____________________________ 

(найменування вищестоящої МКК) 

_____________________________________________ 

 

від___________________________________________ 

(найменування МКК, що порушує клопотання) 

_____________________________________________ 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

У зв’язку з відсутністю достатніх повноважень у  туристської 

маршрутно-кваліфікаційної комісії _______________________________  

                                                      (найменування МКК, що порушує 

клопотання) 

просимо розглянути подані заявочні матеріали для проведення 

туристського спортивного походу _______ категорії складності і дати по 

ним свої висновки. 

 

 

 

 

Голова  

комісії 

 

________ (________________) 

 (підпис) (прізвище, 

ініціали) 

   

 

 

“____”_______________________20_____р. 

 

Штамп МКК 

 
4. ПЛАН ПОХОДУ (УЗГОДЖЕНИЙ З МКК)* 

Дата 
Дні у 

дорозі 
Відрізок маршруту 

Відстань 

(км) 

Засіб 

Пересування 

Відмітка 

про 

проход-

ження 

маршруту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Всього активним способом пересування - _____________ км. 

У випадку внесення змін до заявленого маршруту, такий маршрут у розділі 4 

записується повністю. Якщо маршрут узгоджено у заявленому варіанті, то у розділі 

4 робиться запис: “Без змін”. 

7 
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5. СХЕМА МАРШРУТУ* 6.СКЛАДНІ ДІЛЯНКИ МАРШРУТУ,  ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ, 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОГО СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 

МАРШРУТУ * 

  

*) Для маршрутів І – ІІІ категорії складності подається схема, а для 

маршрутів IV – VI категорії складності група подає копії 

картографічних матеріалів, якими вона буде користуватися під час 

проходження маршруту. Допускається вклеювання готових карт та 

схем із зазначенням їх масштабу, маршруту походу, місцями та датами 

ночівель і днювань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)При розгляді у МКК керівник групи подає схеми, фотографії та опис 

ділянок. При заочному розгляді зазначені матеріали додаються. Після 

розгляду у МКК матеріали повертаються керівнику групи. 

 

8 9 



  

 

 

Маршрут розглянули члени  ________________________________МКК: 
      (назва маршрутно-кваліфікаційної комісії) 

1. ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

2. ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали)     

Особливі вказівки (про реєстрацію в аварійно-рятувальній службі та інші):  

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Група під  керівництвом    _______________________________________  
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)                  

має ( не має ) право здійснити даний похід  _________________________ 

______________________________________________________________  

Звіт про похід подати у формі  ___________________________________ 
                                                                             (усний, скорочений письмовий з фотографіями) 

             Штамп МКК           

 

Голова МКК _____________________    «___»  ____________ 20___р.  
                              (підпис)      

 

Висновок МКК про залік походу 
 

Похід оцінено:  ________________________________________________ 
(ступінь складності за наявності) 

Зараховано досвід подолання локальних перешкод:  _________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Довідки про залік походу видані у кількості __________________ штук.     
 

            Штамп МКК      

 

 Голова МКК  ___________________         ( _____________________ )   
(підпис)                (прізвище, ініціали) 

  «____»  _____________ 20___ р.                                                         
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Додаток  2.2 
                                                            до наказу 9-А від «29» січня 2015 року  

 

 

М А Р Ш Р У Т Н И Й   Л И С Т  №  _ _ _ _ _ _  
некатегорійного  спортивного туристського походу 

   

 Група туристів  ________________________________________________ 
                                      (назва організації,  що проводить похід) 

 ______________________________________________________________ 
  
у складі __________ осіб здійснює з «___»  _____________ 20___р.  
 

до «___» ____________ 20__ р. _____________________ некатегорійний 
(вид  туризму) 

спортивний туристський похід  ___________________________________  
                                                                              (ступінь складності, нижче 1-го ст.. скл. з подоланням 

___________________________________________________________________________________  

категорійних локальних перешкод) 

в районі  ______________________________________________________  
(географічний,  адміністративний район) 

за маршрутом: _________________________________________________ 
  
______________________________________________________________  
 

______________________________________________________________  
 

 Керівник   групи _______________________________________________ 
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові, мобільний телефон)     

 Заст. керівника ________________________________________________  
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові, мобільний телефон)                      

 

 

 

Керівник закладу, 

 що проводить похід _______________(_____________________) 
 (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

            М.П.                                          « ____» ___________________ 20___ р.  



  

СПИСОК УЧАСНИКІВ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народ- 

ження 

Туристська 

підготовка* 

(вказати походи вищих 

к.с. з даного виду 

туризму, район 
походу, а також 

досвід: У – учасник, К 

- керівник)  

Розподіл по засобам 
сплаву) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

Примітки: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

МАРШРУТ ПОХОДУ, ПОГОДЖЕНИЙ З МКК 
 

Дата 

 

Відрізок маршруту та 

локальні перешкоди  

Від-

стань 

(км) 

Засіб  

пересу- 

вання  

Відмітка на 

маршруті 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Всього активними засобами пересування ____________ км 

Копія карти або картосхеми з нанесеним маршрутом додається. 

 

Керівник  групи   ___________________         (______________________)  
                                                        (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

 

 

Контрольні терміни повідомлень: 

«___» __________ 20___ р. за адресою _____________________________ 

 кому _______________________ з ________________________________ 

« ___» __________ 20___ р. за адресою_____________________________ 

 кому _______________________ з ________________________________ 
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Додаток 2.3 
до наказу № 9-А від «29» січня 2015 року  

(п.7 розділу II  
Положення про туристські  

маршрутно-кваліфікаційні  

комісії навчальних закладів) 

 

 

Список членів туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії 

 _____________________________________________ (назва навчального закладу, в якому створено МКК) 

 
№ Прізвище, ім’я, по-

батькові 

Спортивний 

розряд 

(звання) зі 

спортивного 

туризму 

Суддівська 

категорія  

Обов’язки 

в МКК 

Відомості про здійснені походи Зразок 

підпису Вид 

туризму 

Категорія 

складності  

Учасник/ 

керівник 

Рік та місяць 

проведення 

Маршрут походу 

(вказати визначальні 

перешкоди, не більше  

5-6 пунктів) 

           

           

           

           

           

 

  Керівник навчального закладу ____________________________________ 
                                                                                                                                                          (назва посади, підпис, печатка) 

 

  „ ___ „ ________ 200___ р. 

 

 

 У списку члени МКК групуються по комісіях з видів туризму (відповідно до наявного досвіду). Якщо окремі члени МКК є членами 

кількох комісій, вони відповідно зазначаються в списку в складі кількох комісій з зазначенням досвіду з відповідного виду туризму. 

 До списку додаються копії довідок про залік походу, завірені організацією, в якій створюється МКК або МКК, яка видала довідку.  
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Додаток  2.4 

до наказу № 9-А від «29» січня 2015 року  

 (п. 4, 5, 6, 9 розділу II 

Положення про туристські 

маршрутно-кваліфікаційні 

комісії навчальних закладів) 
 

Протокол  

визначення повноважень туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії 

__________________________________________________________________  
(повна назва навчального закладу, в якому створюється МКК) 

«____» __________ 200 ___ р. 
 

Туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія ____________________ 

__________________________________________________________________  
(назва МКК, яка визначає повноваження) 

розглянула подані вами матеріали. 
Відповідно до п. 4, 5, 6, 9 розділу П Положення про туристські маршрутно-

кваліфікаційні комісії навчальних закладів туристській маршрутно-

кваліфікаційній комісії ____________________________________ 

__________________________________________________________________  

                                     
(повна назва навчального закладу, в якому створюється МКК) 

визначено такі повноваження з розгляду документів  про туристські походи: 

Вид туризму Категорія (або ступінь) складності походів 

(включно)* 

Пішохідний туризм  

Лижний туризм  

Гірський туризм  

Водний туризм  

Велосипедний туризм  

Автомототуризм  

Спелеотуризм  

Вітрильний туризм  

 Штамп МКК ________________________________________________ 

(назва навчального закладу, в якому створюється МКК) 

повинен мати такий код:  2 __ ___ - __ __ - __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 Зауваження до складу МКК та поданих документів: ________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  Голова МКК    __________ (підпис) ___________________(П.І.Б) 

Штамп МКК 
* В разі надання права розглядати документи щодо проведення лише походів 1-3 

ступеню складності в відповідному рядку зазначається «некатегорійні», в разі 

відсутності повноважень з даного виду туризму в відповідному рядку проставляється 

прочерк. 
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Додаток 2.5 
до наказу № 9-А від «29» січня 2015 року  

 (п.7 розділу IV  

Положення про туристські  

маршрутно-кваліфікаційні  

комісії навчальних закладів) 

Реєстраційний журнал  

туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії  

____________________________________________________________________ 
(назва навчального закладу, в якому створено МКК)  

Розпочато _______________ 

Закінчено _______________ 

Розділ 1. Розгляд заявочних документів на походи 1-3 ступенів складності 
№ маршрут-

ного листа 

Організація 

яка 

проводить 
похід 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові, 
телефон 

керівника 

та 
заступника 

керівника 
походу 

Вид 

туризму 

Ступінь 

склад-

ності 

Кількість 

учасників 

(включно з 
керівником та 

заступником) 

Район 

походу 

Терміни 

проведен-

ня походу 

Дата 

надход-

ження 
документів 

в МКК 

Прізви-

ще 

членів 
МК, які 

здійсни-

ли 
розгляд 

доку-
ментів 

Підсумок 

розгляду 

Дата і № 

відправки 

документів 
вищу МКК 

(за 

потребою)  

Дата і № 

отримання 

документів 
з вищої 

МКК, її 

рішення  

Дата та 

прізвище 

особи, яка 
отримала 

маршрут-

ий лист  

Підпис про 

отримання  

маршрут-
ого листа  

               

Розділ 2. Розгляд заявочних документів на  походи I-VI категорій складності 
№ 

маршрут-
ної книжки 

Організація, 

яка 
проводить 

похід 

Прізвище, 

ім’я, по-
батькові, 

телефон 

керівника та 

заступника 

керівника 

походу 

Вид 

туризму 

Категорія 

склад-
ності 

Кількість 

учасників 
(включно з 

керівником та 

заступником) 

Район 

походу 

Терміни 

проведен-
ня 

походу 

Дата  

надхо-
ження 

документів 

в МКК 

Прізви-

ще членів 
МК, які 

здійсни-

ли 

розгляд 

доку-

ментів 

Підсумок 

розгляду 

Дата і № 

відправки 
документів 

вищу 

МКК(за 

потребою)  

Дата і № 

отримання 
документів 

з вищої 

МКК, її 

рішення  

Дата та 

прізвище 
особи, 

яка 

отримала 

маршру-

тиу 

книжку 

Підпис про 

отримання  
маршрутної

нижки 

               

Розділ 3. Розгляд звітів про туристські спортивні походи 
№ 

з/п 

№ маршрут-

ної книжки 

(листа) 

Організація, 

яка 

проводить 
похід 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові, 
телефон 

керівника та 

заступника 

керівника 

походу 

Вид 

туризму 

Категорія 

(ступінь) 

складності 

Район 

походу 

Терміни 

проведення 

походу 

Дата  

надходження звіту в 

МКК або 
заслуховування 

усного звіту 

Прізвище 

членів 

МКК-
рецензентів 

Підсумок 

розгляду 

Дата видачі 

довідок про 

залік походу 
та їх 

кількість  

Прізвище 

та підпис 

особи, 
яка 

отримала 

довідки  

Місце 

зберігання 

письмового 
звіту  
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Додаток  2.6 
до наказу № 9-А «29» січня 2015 р. 

(п.4 розділу III  

Положення про туристські  

маршрутно-кваліфікаційні  

комісії навчальних закладів) 

Інформація про роботу місцевої МКК*  
____________________________________________________________________________________________  

(повна назва навчального закладу, в якому створюється МКК) 

1. Загальні відомості: 

2. Дата погодження повноважень МКК _______________________ 

3. Код МКК ______________________________________________ 

4. Голова МКК (прізвище, ім’я, по-батькові, посада) _______________________________ 

5. Контактний телефон___________________ електронна адреса ____________________ 

6. Відповідальний секретар (прізвище, ім’я, по-батькові, посада) _____________________ 

7. Контактний телефон___________________ електронна адреса ____________________ 

 

Кількість заявочних матеріалів та заявлених учасників, матеріали на проведення походів яких 

було розглянуто даною МКК з позитивним результатом: 

 

 Ступінь складності походу Категорія складності походу 

 1 2 3 Разом 1 2 3 4 5 Разом 

Вид туризму 

Г
р
у
п

 

У
ч

ас
н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч
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н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч

ас
н

и
к
ів

 

Г
р
у
п

 

У
ч

ас
н

и
к
ів

 

Пішохідний                      

Лижний                      

Гірський                     

Водний                      

Велосипедний                      

Автомото                     

Спелео                     

Вітрильний                      

Разом                     

 

 Голова МКК         _________ (підпис)     ______________ (П.І.Б.) 

 

 Відповідальний секретар МКК _________ (підпис)     ______________ (П.І.Б.) 

 

Штамп МКК 

* Заповнюється місцевими МКК (крім МКК позашкільних навчальних закладах, які 

відповідають за розвиток туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі).   
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Додаток  2.7 
до наказу № 9-А «29» січня 2015 р. 

 (п.4 розділу III  

Положення про туристські  

маршрутно-кваліфікаційні  

комісії навчальних закладів) 

Інформація про роботу регіональної МКК *  
____________________________________________________________________________________________  

(повна назва навчального закладу, в якому створюється МКК) 

1. Загальні відомості: 

2. Дата погодження повноважень МКК _______________________ 

3. Код МКК ______________________________________________ 

4. Голова МКК (прізвище, ім’я, по-батькові, посада) _______________________________ 

5. Контактний телефон___________________ електронна адреса ____________________ 

6. Відповідальний секретар (прізвище, ім’я, по-батькові, посада) _____________________ 

7. Контактний телефон___________________ електронна адреса ____________________ 

 

Кількість заявочних матеріалів та заявлених учасників, матеріали на проведення походів яких 

було розглянуто всіма МКК навчальних закладів, розташованих на території регіону  з 

позитивним результатом: 

 Ступінь складності походу Категорія складності походу 

 1 2 3 Разом 1 2 3 4 5 Разом 

Вид туризму 

Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Г
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Пішохідний                      

Лижний                      

Гірський                     

Водний                      

Велосипедний                      

Автомото                     

Спелео                     

Вітрильний                      

Разом                     

 

 Голова МКК         _________ (підпис)     ______________ (П.І.Б.) 
 

 Відповідальний секретар МКК _________ (підпис)     ______________ (П.І.Б.) 

Штамп МКК 

* Заповнюється регіональними МКК (позашкільних навчальних закладах, які відповідають за 

розвиток туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі) з врахуванням інформацій, поданих місцевими МКК 

навчальних закладів регіону.  
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Додаток  2.8 

до наказу № 9-А «29» січня 2015 р. 

(п. 7 розділу I Положення про  

маршрутно-кваліфікаційні  

комісії навчальних закладів) 

Опис штампу туристських маршрутно-кваліфікаційних  

комісій навчальних закладів  
 

1. Відповідно до п.7 розділу I Положення про маршрутно-кваліфікаційні 

комісії навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 02.10.2014 №1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27.10.2014 за №1342/26119 (далі – Положення) маршрутно-кваліфікаційні комісії 

(далі – МКК) мають штамп встановленої форми. Штамп МКК ставиться на 

розглянуті МКК та підписані головою (заступником голови) МКК документи 

(маршрутні листи, книжки, довідки про залік походів, звіти МКК тощо).  

2. Штамп МКК має форму прямокутника. Розмір штампу визначається 

навчальним закладом, в якому створено МКК, за погодженням з організацією, яка 

виконує замовлення на виготовлення штампу. Розмір штампу повинен 

забезпечувати повноту відображення змісту штампу.  

3. У верхній частині штампу вміщується напис «Україна», повна назва 

навчального закладу, в якому створено МКК. В разі, якщо в назві не зазначено 

місце знаходження закладу, воно має бути зазначено окремо в наступному рядку.  

4. В центральній частині штампу вміщується напис «Туристська 

маршрутно-кваліфікаційна комісія» та код, який присвоєно МКК. 

5. Кожній МКК при визначенні її повноважень встановлюється 

тринадцятирозрядний індивідуальний код, який має форму «000-00-00000000». В 

коді використовуються арабські цифри та буква «Н».   

Розряди коду містять таку інформацію: 

Перший розряд – для всіх МКК навчальних закладів встановлюється цифра 

«2», яка вказує на належність даної МКК до системи МКК навчальних закладів. 

Другий та третій розряди – вказують на належність МКК до певної 

адміністративно-територіальної одиниці України і відповідають порядковому 

номеру цієї одиниці в переліку, поданому в Конституції України: 
 

01 – Автономна республіка Крим 

02 – Вінницька область 

03 - Волинська область 

04 - Дніпропетровська область 

05 - Донецька область 

06 - Житомирська область 

07 - Закарпатська область 

08 - Запорізька область 

09 - Івано-Франківська область 

10 - Київська область 

11 - Кіровоградська область 

12 - Луганська область 

13 - Львівська область 

14 - Миколаївська область 

15 - Одеська область 

16 - Полтавська область 

17 - Рівненська область 

18 - Сумська область 

19 - Тернопільська область 

20 - Харківська область 

21 - Херсонська область 

22 - Хмельницька область 



  

23 - Черкаська область 

24 - Чернівецька область 

25 - Чернігівська область 

26 - М.Київ 

27 - М.Севастополь  

Штамп МКК Українського державного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді має перші три цифри штампу 200.  

Четвертий та п’ятий розряди – порядковий номер МКК за списком МКК 

навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці України 

(АРК, області, міст Києва та Севастополя) (присвоюється регіональною МКК).  

МКК Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, МКК позашкільних навчальних закладах, які відповідають за розвиток 

туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі,   мають в четвертому та п’ятому 

розрядах цифри «00». 

Шостий – тринадцятий розряди – відповідають повноваженням, визначеним 

МКК відповідно до п.9 розділу 2 Положення. Встановлюється така відповідність 

розрядів видам туризму: 

Шостий розряд – пішохідний туризм 

Сьомий розряд – лижний туризм 

Восьмий розряд – гірський туризм 

Дев’ятий розряд – водний туризм 

Десятий розряд – велосипедний туризм 

Одинадцятий розряд – автомобільний та мотоциклетний туризм 

Дванадцятий розряд – спелеологічний туризм 

Тринадцятий розряд – вітрильний туризм. 

Повноваження на розгляд документів щодо проведення походів 1-6 категорій 

складності в кожному виді туризму вказуються відповідними цифрами, 

повноваження на розгляд документів щодо походів 1-3 ступеню складності 

позначаються буквою «Н». В разі відсутності повноважень у відповідному розряді 

коду міститься цифра «0».  

6. Зразок відбитку штампу, завірений навчальним закладом, в якому 

створено МКК, надається МКК позашкільного навчального закладу, який 

відповідає за розвиток туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, (відповідно 

до розташування навчального закладу, в якому створено МКК) та ЦМККО.  
 

Зразок штампу туристських маршрутно-кваліфікаційних  

комісій навчальних закладів  
 

Україна  
 

Назва навчального закладу 
 

Туристська маршрутно-кваліфікаційна 

комісія 
 

200-00-00000000 
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Додаток 3 

                                                                                                                       Зразок 

Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 

Наказ  

 
«___» _____ 20__ р.        №___ 

 

Про створення туристської 

маршрутно-кваліфікаційної  

комісії  

 

З метою розвитку туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, 

залучення учнівської та студентської молоді до участі в туристських спортивних 

походах та забезпечення безпеки їх проведення, відповідно до Положення про 

туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 №1124, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2014 за №1342/26119 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити туристську маршрутно-кваліфікаційну комісію (далі -  

МКК)________________________________________ (назва навчального 

закладу, в якому створюється комісія).  

2. Затвердити склад комісії (додаток 1) 
1
. 

3. Призначити головою МКК _________________________, заступником 

голови МКК ___________________________, відповідальним 

секретарем МКК ____________________________. 

4. Голові (або відповідальному секретарю) МКК направити документи 

згідно з п.7 розділу II до ЦМККО (або відповідної регіональної МКК) 

для визначення повноважень МКК.  

5. Контроль за виконанням наказу ______________________________. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 До наказу додається список  МКК за формою, передбаченою додатком 3 до 

наказу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

від 29.01.2015 № 9-А «Про затвердження форм документів» 
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            Додаток 4  

 Зразок 

Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 
«___» _____ 20__ р.        №___ 

 

Про визначення повноважень  

туристської маршрутно-кваліфікаційної  

комісії  

Голові ЦМККО  

(або відповідної регіональної МКК) 

 

З метою розвитку туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, 

залучення учнівської та студентської молоді до участі в туристських спортивних 

походах та забезпечення безпеки їх проведення, відповідно до Положення про 

туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів в Обласному 

центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді наказом від «___» ______ 20__ 

року створено туристську маршрутно-кваліфікаційну комісію.  

Просимо відповідно до Положення визначити повноваження МКК нашого 

закладу. Пропонуємо визначити повноваження таким чином: 

Вид туризму Категорія (або ступінь) складності походів 

(включно)  

Пішохідний туризм Третя категорія 

Лижний туризм Ступеневі 

Гірський туризм Повноваження відсутні 

Водний туризм Перша категорія  

Велосипедний туризм Повноваження відсутні 

Автомототуризм Повноваження відсутні 

Спелеотуризм Ступеневі 

Вітрильний туризм Повноваження відсутні 

 

Додатки: 

1. Список членів МКК. 

2. Копії довідок про туристський досвід членів МКК. 

3. Копія наказу про створення МКК 

 

 

Директор 
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Додаток 5 

Зразок 

Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 
«___» _____ 20__ р.        №___ 

 

Про недостатні повноваження 

туристської маршрутно-кваліфікаційної  

комісії  

Голові ЦМККО  

(або відповідної регіональної МКК) 

 

З метою розвитку туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, 

залучення учнівської та студентської молоді до участі в туристських спортивних 

походах та забезпечення безпеки їх проведення, відповідно до Положення про 

туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів в районному 

центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді наказом від «___» ______ 20__ 

року створено туристську маршрутно-кваліфікаційну комісію.  

В зв’язку із недостатністю повноважень в МКК нашого центру просимо 

визначити повноваження МКК районного центру. 

Заклад пропонує визначити повноваження МКК таким чином: 

Вид туризму Категорія (або ступінь) складності походів 

(включно)  

Пішохідний туризм Третя категорія 

Лижний туризм Ступеневі 

Гірський туризм Повноваження відсутні 

Водний туризм Перша категорія  

Велосипедний туризм Повноваження відсутні 

Автомототуризм Повноваження відсутні 

Спелеотуризм Ступеневі 

Вітрильний туризм Повноваження відсутні 

 

Додатки: 

4. Копія листа районного центру про визначення повноважень МКК 

5. Список членів МКК. 

6. Копії довідок про туристський досвід членів МКК. 

7. Копія наказу про створення МКК 

 

 

Директор 
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Додаток 6 

Зразок 

Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 

Наказ  

 
«___» _____ 20__ р.        №___ 

 

Про затвердження повноважень 

туристської маршрутно-кваліфікаційної  

комісії  

 

Відповідно до Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії 

навчальних закладів та згідно з Протоколом визначення повноважень, наданим 

Центральною маршрутно-кваліфікаційною комісією (або регіональною МКК),  від  

«___» __________ 20___ р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити повноваження туристської маршрутно-кваліфікаційної 

комісії (далі -  МКК)___________________________________(назва 

навчального закладу, в якому створюється комісія): 

Вид туризму Категорія (або ступінь) складності походів 

(включно)  

Пішохідний туризм Третя категорія 

Лижний туризм Ступеневі 

Гірський туризм Повноваження відсутні 

Водний туризм Перша категорія  

Велосипедний туризм Повноваження відсутні 

Автомототуризм Повноваження відсутні 

Спелеотуризм Ступеневі 

Вітрильний туризм Повноваження відсутні 

2. Розпочати роботу комісії з «___» _____________ 20 ___ р.  

3. Визначити режим роботи МКК: понеділок, середа – з 14.00 до 19.00; 

вівторок, четвер – з 10.00 до 17.00.   

4. Контроль за виконанням наказу ______________________________. 

 

 

Директор 
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Додаток  7 

Зразок 

Іванівська спеціалізована школа №32  

Наказ  

«___» _____ 20__ р.                             №___ 
 

Про проведення туристського 

спортивного походу 
 

З метою фізичного та патріотичного виховання учнів, підвищення 

спортивної майстерності членів шкільного туристського гуртка та  відповідно до 

Інструкції щодо організації та проведення туристських спортивних походів з 

учнівською та студентською молоддю, затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України від 02.10.2014 №1124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 27.10.2014 за №1342/26119 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести пішохідний туристський спортивний похід  ___ категорії 

(ступеню) складності в період з «___»  ________ по «___» __________ 2015 року  

територією ___________ області  (маршрут та графік руху походу відповідно до 

маршрутного листа (книжки) №_____).  

2. Призначити керівником туристської групи вчителя історії 

_____________, заступником керівника туристської групи керівника гуртка 

пішохідного туризму обласного центру туризму  і краєзнавства учнівської молоді 

_______________ (за згодою)  

3. Покласти на керівника групи ___________ та заступника керівника 

________________ відповідальність за збереження життя та здоров’я  учасників 

походу під час проведення заходу. 

4. Затвердити склад групи  (список учасників походу додається).  

5. Заступнику директора школи _____________ провести цільовий 

інструктаж керівника туристської групи ___________ та його заступника 

_________________ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час 

походу з записом у журнал реєстрації інструктажів.  

6. Керівнику групи _______________ провести цільовий інструктаж 

учасників групи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час 

походу з записом у журнал реєстрації інструктажів.  

7. Заступнику директора з виховної роботи_____________ забезпечити 

контроль за дотриманням туристською групою строків проходження маршруту 

8. Керівнику групи підготувати письмовий (усний) звіт про проведений 

похід та надати його до МКК не пізніше ______________.  

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на _______________. 

                   

     Директор     
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Додаток  8 

                                                    



  



  
 

 


