
 

 ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
«Помічай, упізнавай, поводься безпечно: підвищення обізнаності 

про ризики вибухонебезпечних предметів»  

26 квітня, 14 травня 2022 
 

 

Реалізується за напрямами: формування культури безпечної поведінки  
у повоєнний час на територіях, потенційно забруднених вибухонебезпечними 

предметами 
Спрямована на вдосконалення компетентностей: громадянських 

та соціальних, пов’язаних з ідеями добробуту та здорового способу життя; 
екологічної і здоров’язбережувальної 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО «ЕдКемп Україна» 

Розробник: ГО «ЕдКемп Україна», Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК) 
 

Форма: онлайн-навчання                         Вид: вебінар  
Обсяг: 5 годин (0,17 кредити ЄКТС1), вказується у сертифікаті 

Вартість: безкоштовно  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова Ради громадської 
організації «ЕдКемп Україна» 

 
 

 
_____________О.Б. Елькін 

16.04.2022 р. 

 

Місце проведення – онлайн (платформа ZOOM).  

 

Мета програми: Підвищити поінформованість авдиторії щодо базових типів вибухонебезпечних предметів; ознайомити з правилами 

поведінки на територіях, що потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, надати методичні основи навчання дітей 

безпечній поведінці на зазначених територіях. 

 

Очікувані результати: Слухачі першого модуля курсу ознайомляться з базовою інформацією про основні типи вибухонебезпечних 

предметів і алгоритми безпечної поведінки цивільного населення на територіях, що постраждали від збройного конфлікту. 

Слухачі другого модуля опанують методичні основи навчання дітей безпечній поведінці на зазначених територіях. 

 

 

_________________ 
1 кредит ЄКТС – 30 годин (астрономічних).  



Зміст програми підвищення кваліфікації 

«Помічай, упізнавай, поводься безпечно:  

підвищення обізнаності про ризики вибухонебезпечних предметів»  

 

 

Програма програма розроблена згідно з міжнародним стандартом IMAS 12.10 і адаптована для контексту України у 2022 році, 

складається з двох модулів по 90 хвилин кожний.  

 

Перший модуль – базовий інструктаж про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами і моделі безпечної поведінки 

для дорослих. 

Другий модуль розрахований на освітян, які працюють з дітьми й учнівством різного віку, та надає базові інструменти і підходи 

до навчання дітей безпечній поведінці на територіях, забруднених вибухонебезпечними залишками війни.  

 

Модуль І. Навчання ризикам пов'язаним з вибухонебезпечними залишками війни 

1. Вступ: Україна і вибухонебезпечні предмети. 

2. Будьте уважними – упізнайте небезпеку! 
3. Знайте, де ховається небезпека, – не наближайся! 

4. Боєприпаси і наслідки. 
5. Не чіпайте, не торкайтеся – може вибухнути будь-якої миті! (квіз про поширені міфи). 

6. Не допомагайте ворогу вбити себе – довірте справу професіоналам! 
7. Рухайтеся на авто безпечно! 

8. Повертаєтеся додому? Тільки коли сапери перевірять! 
9. Важливо проходити інформування регулярно, адже зі зміною контексту деталі інформації можуть змінитися. 

10. Підсумки і основні настанови. 

 

Модуль ІІ. Рекомендації для роботи з дітьми й учнівством з безпечної поведінки на територіях, забруднених вибухонебезпечними 

залишками війни 

1. Чому люди обирають ризиковану поведінку? 

2. Як говорити про безпечну поведінку? 
3. Що треба робити, коли говорите про мінну небезпеку? 

4. Чому важливо враховувати вік і стать при розмовах? 
5. Мотивація небезпечної поведінки: установки. 

6. Можливі повідомлення відповідно до віку. 
7. Методи та матеріали: золоті правила. 

8. Зразки матеріалів. Як запитати про допомогу. 
9. Головні висновки. 
10.  

 

 



Застереження:  

• Програма не є придатною для підготовки саперів, не навчає розмінуванню і слухачі/-ки ні в якому разі  

не є експертками/-ми з теми протимінної діяльності. 
• Програма розроблена для дорослої авдиторії і матеріали лекції не придатні для уроків з дітьми (для занять із дітьми 

й учнівством спеціально розроблено другий модуль програми). 
 
За результатами проходження програми підвищення кваліфікації  

• через Національну платформу можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay» надається 
персональний сертифікат з унікальним номером, засвідчений підписом Голови Ради ГО «ЕдКемп Україна». Пошук виданих 

документів про підвищення кваліфікації здійснюється за покликанням https://edway.in.ua/uk/certificates/list/. Сертифікати 
зберігаються в електронному вигляді в Кабінеті професійного зростання кожного/-ої зареєстрованого/-ої учасника/-иці 

на платформі. 
• Дані про осіб, які пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації за програмою «Помічай, упізнавай, поводься 

безпечно: підвищення обізнаності про ризики вибухонебезпечних предметів» буде оприлюднено на Національній платформі 
можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay» (www.edway.in.ua), не пізніше ніж через 

15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 800. 
 

Про Edcamp Foundation і ГО «ЕдКемп Україна» і спільноту EdСamp Ukraine 
 

• Edcamp Foundation (www.edcamp.org) визнаний Міністерством освіти США, Bammy Awards for Education, Bill&Melinda Gates 
Foundation, ASCD, ISTE and TEDx Program.  

• Статутна мета громадської організації «ЕдКемп Україна» (www.edcamp.ua) – «сприяти формуванню професійного 
співтовариства у сфері освіти; сприяти підвищенню рівня професійних здібностей і компетенцій шкільних учителів, 

викладачів вищої школи, вихователів дошкільних навчальних закладів, суб’єктів у сфері позашкільної, неформальної 
та інформальної освіти, авторів та кураторів освітніх проєктів, методистів, адміністраторів освіти, представників третього 
сектору у сфері освіти; сприяти розвитку національного та міжнародного співробітництва, розширенню освітніх можливостей, 

захисту прав освітян; сприяти підвищенню рівня професійних здібностей і компетенцій членів Організації, реалізації 
та захисту їх прав і свобод; сприяти формуванню культури соціальної відповідальності бізнесу у розвитку освіти» 

(п.2.1 Статуту ГО «ЕдКемп Україна»).  
• Спільнота відповідального вчительства EdСamp Ukraine – платформа професійного розвитку, яка налічує понад 40 000 

проактивних педагогів, долучилася до розробки концепції реформи Нової української школи та державного стандарту 
середньої освіти, до дебюрократизації учительської та адміністративної роботи, антидискримінаційної експертизи програм 

і підручників, демонополізації галузі підвищення педагогічної кваліфікації, упроваджує програму з розвитку м’яких навичок 
– заради найкращої освіти для українських дітей. 
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