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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ`ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 
1. Назва проєкту (не більше 10 слів):  
 
Підвищення рівня безпеки дітей під час надзвичайних ситуацій у школах  
 

 
 
2. Вид проєкту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує розмір витрат): 

 ■  великий        малий    

3. Категорія напрямку проєкту 
□ Енергозбереження та екологія □  Культура, мистецтво, туризм 
□ Благоустрій локальних територій, 
комунальне господарство 

□ Інформаційні технології, зв`язок, 
телекомунікації 

□ Соціальний захист ■ Освіта 

□ Фізкультура та спорт □ Охорона здоров`я 
□ Транспорт та вело-інфраструктура ■ Інше 

4. Проєкт буде реалізовано на території населених пунктів, які входять до складу 
Вінницької міської територіальної громади (впишіть назву населеного пункту, житлового 
масиву/мікрорайону) 
м.Вінниця 
 

 
 
Адреса (назва вулиці (провул.), № будинку, та ін.), географічні координати місця реалізації 

проєкту 
Комунальний заклад «Гімназія №24 Вінницької міської ради», вулиця Анатолія Бортняка, 3, 
Вінниця, 21000 
Фізико-математична гімназія №17, вулиця Олександра Соловйова, 2, Вінниця, 21000 
Школа-гімназія №30, вулиця Стрілецька, 62, Вінниця, 21000 
 

 
 
5. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів) 
Проведення освітнього курсу для учнів та вчителів, який підвищить обізнаність з  
правильними способами поведінки, під час надзвичайних ситуацій, а саме: теракту, пожежі, 
техногенної загрози. Слухачі мають отримати навички правильних дій при різноманітних 
загрозах, до прибуття рятувальних служб та правоохоронних органів. Набуті навички 
підвищать безпеку життя у громаді м.Вінниця 
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6. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя жителів. Описати план робіт, послуг, 
необхідних для виконання. Опис проєкту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може 
бути потенційним виконавцем проєкту. Також обов’язково зазначити відповідність Концепції 
інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. Якщо проєкт носить капітальний характер, 
зазначається можливість користування результатами проєкту особами з особливими 
потребами) 
Починаючи с початку 21 сторіччя, кількість та різноманітність загроз зростає кожні 5-ть 
років. В Україні, на жаль, прослідковується пасивне відношення до різних надзвичайних 
ситуацій. Однією з найбільших проблем є відсутність психологічної готовності до 
правильних дій та реакцій на будь-які надзвичайні та небезпечні ситуації.  
Природна вікова безтурботність та підвищений рівень вразливості, неправильні або відсутні 
первинні алгоритми дій та попередні психологічні загартовування формують у комплексі 
небезпечне середовище для однієї з найбільш уразливих категорій суспільства: учнів освітніх 
закладів різного рівня кваліфікації та вікової групи. 
Загальні знання, які надаються під час шкільної програми, мають відпрацьовуватися не тільки 
зі сторони теорії, а й на рівні симуляцій, «живого» опрацювання з наданням доступного та 
зрозумілого комплексу дій та реакцій. 
Ось лише перелік декількох можливих загроз, до яких більшість людей об’єктивно не готові 
(хоча навіть мінімальна психологічно готовність може врятувати не один десяток життів): 
- Захоплення у заручники. Останні 6 років частина України знаходиться під контролем 
бойовиків терористичних угруповань. Загроза терактів різних масштабів це вже не «світова» 
практика, а досить високий потенційний ризик. 
- Незнайомий предмет/людина. Не всі буденні речі несуть в собі 100% гарантію безпеки. 
Поширення незареєстрованої зброї різного виду (яка потрапляє різними шляхами до 
цивільних родин), випадки з гранатами у школах Києва (2019-2020 р.р.), інциденти мінування 
з вибухами у громадських місцях (2020 р.), захоплення заручників та загроза самопідриву 
особами з психічними розладами (2020 р.) – усе це змушує більш сильно задуматися на тему 
особистої готовності та організації самозахисту себе та близьких. 
- Евакуації під час пожежі чи техногенної загрози. Не дивлячись на стрімкий розвиток та 
впровадження нових систем попередження надзвичайних ситуацій даного типу, завжди 
залишається загроза, яка вимагає чітко відпрацьованих дій та максимально психологічну 
адаптацію. 
- Дезорієнтація на локаціях, ситуація «сам у місті». Психологічна надзвичайна ситуація 
для дитячої поведінкової системи. При виконанні кожного теоретичного пункту алгоритму, 
можуть виникати нові загрози. За часту діти молодшої та середньої вікової групи не вміють 
автоматично перелаштовуватися на безпечну, для такої ситуації, поведінку. Зростаюча 
статистика злочинів проти дітей та підлітків вимагають вчити дітей більшої психологічної 
стійкості та вмінню адаптуватися при різних незапланованих ситуаціях. 
З огляду на підвищення рівня суспільних загроз життю та здоров’ю, збільшення обігу 
незареєстрованої зброї в Україні, т.і., вирішення  проблеми необізнаності суспільства з 
безпечними способами поведінки в надзвичайних ситуаціях стає актуальнішою з кожним 
роком та є необхідним для забезпечення безпеки існування громади. 
Для вирішення цієї проблеми пропонується проведення навчання школярів трьох навчальних 
закладів м.Вінниця з питань правильної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій за 
авторською методикою Л.О. Дьяченко. 
 
Пропонується наступний орієнтовний план проведення навчання: 
1. Терористична та кримінальна загроза 

 Теоретична підготовка  
Тема: Підозріла людина/ предмет розпізнавання, дії, контроль ситуації до 
прибуття офіційних органів. 

 Практичне відпрацювання навичок по отриманій теорії 
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 Бесіда-лекція з дітьми (розділенні за віком)   
Тема: Підозріла людина/ предмет розпізнавання, дії, взаємодії з дорослими. 

 Практичне відпрацювання навичок в ігровій формі з дітьми на основі  отриманих 
знань  

 Підведення підсумків, бесіда з питаннями та відповідями. 
 
2.Техногенна загроза і небезпечні речовини 

 Лекція «Життя в сучасному місті. Техногенні загрози, які ми не підозрюємо» —  
 Лекція «Поведінка та реакції на стандартні техногенної загрози. Розбір ситуацій». 
 Лекція «Точні алгоритми дій та поведінки при наявності отруйних речовин будь-

якого походження (невідомих, фабричних, небезпечних) в публічних місцях» —  
Підведення підсумків, бесіда з питаннями та відповідями. 
 

3 . Безпека життя дітей під час Надзвичайних Ситуацій 
        Теоретичне навчання для педагогічного складу закладу, технічних працівників, 
охорони. 
 
4. Загальні навчання з моделювання Надзвичайної Ситуації  
   Для учнів усіх класів, під керівництвом викладачів у супроводі інструкторів. 
   (Практична частина) 
  
 Роздача інформаційного матеріалу для учнів у вигляді буклету з інфографікою по матеріалу 
тренінгу 
А також встановлення інформаційного стенду з інфографікою у місці зазначеному 
адміністрацією закладу. 
Для досягнення мети проекту доцільним є залучення до тренінгів місцевих органів 
Національної Поліції та ДСНС. 
 
 Окремо Пропонується проведення лекії «Безпека життя дітей під час Надзвичайних 
Ситуацій» для керівників та заступників керівників освітніх закладів міста. Для проведення 
пропонується запрошення автора методично-навчального матеріалу (за можливості на 
благодійній основі) при керівному погодженні, та організаційній підтримці Департаменту 
Освіти міста 
 
Навчання пропонується проводити у групах. Для забезпечення ефективності сприймання та 
засвоєння матеріалу слухачами розмір групи складає 1 клас (20-30 учнів) у молодшій школі 
(1-4кл.) та 2 класи (40-50 учнів) у середній та старшій (5 -11кл.) 
 
 Фактичний розклад проведення тренінгу  буде узгоджено з керівництвом освітнього закладу 
згідно з роботою навчального плану. Кількість годин витрачених на проведення тренінгу у 
кожному окремому закладі може бути змінена згідно наявної кількості класів на час реалізації 
проекту. Усі можливі зміни, з огляду на проведення реформи та нову структуру освітніх 
закладів, мають відбуватися при одночасному погодженню з Департаментом Освіти міста,   
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 Орієнтовний розклад проведення тренінгів при реалізації проекту 
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Комунальний заклад 
«Гімназія №24 Вінницької 

міської ради» 

Комунальний заклад 
"Вінницький фізико-

математичний ліцей № 
17" 

Комунальний 
заклад 

"Навчально-
виховний 
комплекс: 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія 
№30 ім. Тараса 

Шевченка 
Вінницької 

міської ради" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

Теоретична 
частина                                         

  

Викл
адач 
1 52 6 6 6 4         6 6           6 6 6     

  

Викл
адач 
2 48 6 6 6           6 6           6 6 6     

  

Викл
адач 
3 43 6 6 6           6 5           6 6 2     

Додаткове 
навчання 
викладачів                                         

  

Викл
адач 
3 3         1           1               1   

Практична 
частина                                         

  

Викл
адач 
1 6           2           2               2 

  

Викл
адач 
2 6           2           2               2 

  

Викл
адач 
3 6           2           2               2 
Годин 

за 
тижден

ь:           
  

47           
  

42           
  

57 
Загалом

: 164                                         
 
 
  Для проведення тренінгів запросити 3 -4 сертифікованих викладачів (по наявності на час 
реалізації проекту) 
Таким чином, з огляду на те, що в визначених для реалізації проекту навчальних закладах 
навчається 4 074 учня (відповідно до відомостей Інформаційної системи управління освітою 
https://isuo.org/), для реалізації проекту необхідне проведення 

https://isuo.org/
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164 часів тренінгу за участю мінімум 3х сертифікованих викладачів.  
 
 
Загальний термін реалізації проекту залежить від погодження з навчальним планом 
поточного навчального року зазначених освітніх закладів.  
Для технічної підтримки проекту пропонується використання матеріально-технічного 
забезпечення навчальних закладів, без додаткових витрат на це в рамках проекту.  
 
Реалізація проекту дозволить  підвищити безпеку життя громади м.Вінниця, а здобуті знання 
та навички залишаться зі школярами та вчителями на усе життя. 
 
 
 

 
 
 
7. Обґрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи жителів, які зможуть користуватися 
результатами проєкту, яким чином забезпечується загальнодоступність проєкту)   
Первинними бенефіціарами проекту є школярі та вчителі обраних навчальних закладів, які 
пройдуть навчання з  питань поведінки під час надзвичайних ситуацій. 
Вторинними бенефіціарами проекту є рідні та знайомі школярів та вчителів обраних 
навчальних закладів, які зможуть підвищити свою обізнаність з питань поведінки під час 
надзвичайних ситуацій у ході міжособистого спілкування з первинними бенефіціарами. 
Третинними бенефіціарами проекту є особи, які під час виникнення надзвичайної ситуації 
будуть знаходитись поблизу первинних та вторинних бенефіціарів, та зможуть підвищити 
власну безпеку на прикладі осіб, які пройшли навчання 
 

 
 
8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проєкту 
В разі реалізації проекту 4 074 школяри, та педагогічний склад навчальних закладів набудуть 
знання про найбільш безпечні способи поведінки в надзвичайних ситуаціях техногенного та 
соціального характеру,  що дозволить підвищити безпеку життя громади 

 
 

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проєкту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проєктно-
кошторисної документації) 

Кошторис розроблено в орієнтовному варіанті згідно офіційних даних про кількість здобувачів 
освіти в навчальних закладах на час подачі проекту. 

№ 
з/п 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
 

Кількість
, од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Орієнтовн
а вартість, 

грн. 
1. Проведення освітнього курсу для учнів та 

вчителів  з питань поведінки під час 
надзвичайних ситуацій 

4074 190,00 774 060,00   

2. Роздаткові матеріали 4199 52,00 218 348,00   
3. Навчальний стенд 3 1 500,00 4 500,00   

 Загальна вартість:   996 908,00   
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