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ПРОГРАМА 

тренінгу для педагогічних працівників “Безпека школярів в укритті” 

 

Повна назва суб’єкта 

підвищення кваліфікації 

ГО “Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні” (DOCCU) 

Вид програми підвищення 

кваліфікації 

Тренінг 

Автори (розробники) Жабенко Лариса, головна експертка ГО DOCCU, 

тренерка з освіти для демократичного громадянства та 

освіти з прав людини і громадянської освіти, 

кандидатка наук з державного управління 

Тренери Тупіченко Дмитро, інструктор з першої допомоги ГО 

“Ворон”  

Тупіченко Юлія, інструкторка з першої допомоги ГО 

“Ворон”  

Назарова Марія, голова ГО “РеаніМісто”, бойовий 

медик, інструкторка з тактичної медицини, співавторка 

програм підготовки з тактичної медицини Генштабу ЗСУ 

Ніколєнко Іван, співзасновник ГО “РеаніМісто”, 

інструктор Всеукраїнської Ради Реанімації, інструктор з 

тактичної медицини 

Пастушенко Даниїл, член ініціативи “РеаніМісто. 

Чернігів”, фельдшер невідкладних станів виїзної 

бригади ЕМД м.Чернігова, інструктор з тактичної 

медицини Української Військової Медичної Академії, 

кандидат в інструктори Європейської Ради Реанімації, 

старший бойовий медик 

Червінська Діана, членкиня ініціативи 

“РеаніМісто.Чернігів”, фельдшерка невідкладних станів 

виїзної бригади ЕМД м.Чернігова, провайдерка курсів 

ТССС-Мedical Personnel, Advanced Life Support, 

Advanced Trauma Life Support 



Антон Фабіш, начальник відділу реагування на 

надзвичайні ситуації Центру громадського здоров'я МОЗ 

України, лікар-епідеміолог.  

Гелюх Олексій, психотерапевт платформи “Аврора”, 

експерт-консультант з питань розбудови муніципальної 

системи запобігання та протидії домашньому 

насильству, муніципальний консультант 

Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в 

Україні (UNFPA) з питань запобігання та протидії 

гендерно зумовленому насильству у м.Сєвєродонецьк, 

психолог ГО “Дівчата”,  член Всеукраїнської асоціації 

психологів, які практикують гештальт-підхід, член пулу 

тренерів UNFPA, залучений тренер UNDP, національний 

тренер за комплексною навчальною програмою для 

об’єднаних територіальних громад “Запровадження 

моделі інтегрованих соціальних послуг”, національний 

тренер за програмою “Підготовка кандидатів у 

патронатні вихователі”, залучений тренер МБФ 

“Партнерство кожній дитині” (м. Сєвєродонецьк) 

 

Кулик Юлія, тренерка, лікарка, психотерапевтка, 

перинатальна психологиня, співзасновниця ГО 

“Територія творчості”, менеджерка проєктів з підтримки 

материнського психічного здоров’я в Україні, 

фасилітаторка груп психологічного розвантаження для 

лікарів, тренерка ВООЗ програми “Важливі навички в 

періоди стресу” (м. Харків) 

Назва програми 

підвищення кваліфікації 

Безпека школярів в укритті 

Мета Підвищення рівня обізнаності вчителів про основи 

цивільного захисту та забезпечення збереження життя 

та здоров'я дітей в укриттях; формування навичок 

домедичної та психологічної допомоги дітям в 

екстрених ситуаціях 

Категорія слухачів Педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти (вчителі початкових класів) 

Напрям Розвиток професійних компетентностей 

(здоров'язбережувальної компетентності), створення 

безпечного і здорового освітнього середовища 

https://phc.org.ua/
https://phc.org.ua/


Зміст програми Тренінг спрямований на формування базових  навичок 

педагогічних працівників правилам домедичної 

допомоги та безпечного поводження в укриттях; 

удосконалення здатності ефективно використовувати 

психологічні підходи у роботі з дітьми в нестандартних 

умовах та в умовах безпечного і здорового освітнього 

середовища.  

 

Програма складається з 3-х Модулів.  

Модуль 1. Домедична підготовка – 6-годинний 

1. Алгоритми надання першої допомоги 

2. Критичні кровотечі  

3. Непрохідність дихальних шляхів  

4. Дихання  

5. Допомога при пораненнях 

6. Травми хребта  

7. Інші невідкладні стани 

 

Модуль 1*. Домедична підготовка – 9-годинний 

1. Зупинка кровотечі відповідно до протоколу.  

Американської колегії хірургів 

2. Проведення базових реанімаційних заходів 

відповідно до протоколу Європейської ради реанімації 

 

Модуль 2. Основи цивільного захисту населення. 

Укриття в закладах освіти – 2-годинний 

1. Цивільний захист 

2. Евакуація й забезпечення сховищами 

3. Світломаскування 

4. Алгоритм дій у випадку загрози виникнення 

небезпеки 

 

Модуль 3. Психологічна підтримка – 6-годинний 

1. Стрес. Види. Техніки подолання 

(ефективний та неефективний копінг) 

2. Вступ до “Важливі навички в періоди 

стресу” (ВНвПС). Огляд керівництва. 

3. Діємо згідно з власними цінностями 

4. Проявляємо доброту 

5. Вікові та психологічні особливості дітей 

на різних вікових етапах 

6. Психологічна підтримка дітей 

Розподіл годин за видами діяльності: 

для груп 1-8: 

14 год – аудиторна робота,  

3 год – самостійна робота (опрацювання інформаційних 



та навчально-методичних матеріалів)  

 

для груп 9-18: 

17 год – аудиторна робота,  

3 год – самостійна робота (опрацювання інформаційних 

та навчально-методичних матеріалів)  

Обсяг у годинах і 

кредитах ЄКТС 

17 год / 0,6 кредиту ЄКТС (для груп 1-8) 

20 год / 0,7 кредиту ЄКТС (для груп 9-18) 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Змішана 

Перелік компетентностей, 

які вдосконалюватимуть/ 

набуватимуть 

Професійні компетентності (здоров'язбережувальна, 

психологічна, здатність до навчання протягом життя)  

Вартість Безоплатне надання освітньої послуги 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою 

Сертифікат 


