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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Курс «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» (EORE)

Загальні положення
Нині України – країна з найбільшим забрудненням території мінами та

вибухонебезпечними залишками війни у світі. Через це різко зросла небезпека травмування та
загибелі дорослих та дітей, чоловіків та жінок внаслідок неправильного поводження з
боєприпасами та вибухонебезпечними предметами (далі – ВНП), що залишились на
територіях проведення бойових дій. Першою чергою, залишені у деокупованих містах та селах
як страшні «подарунки» від жорстокого та підступного ворога, а також потрапили у
неконтрольований обіг по території всієї країни. Тому інформування та навчання з
попередження ризиків, пов’язаних із ВНП, набуває з кожним роком все більшої актуальності.

Ключові завдання курсу:
- Надати всім учасникам навчання достовірну інформацію щодо мін і ВНП та їхніх
різновидів.

- Сформувати необхідні компетентності у педагогічних працівників та працівників
з охорони праці в організаціях / на підприємствах / в компаніях для ефективного поширення
знань щодо загроз від мін та ВНП, а також навичок безпечної поведінки жителям місцевих
громад.

- Надати EORE-тренерам необхідний інструментарій для формування у дітей та
дорослих ціннісного ставлення до життя та здоров’я людини і насамперед до власного.

Цільова аудиторія:
- вихователі дошкільних навчальних закладів;
- вчителі закладів середньої освіти;
- викладачі закладів вищої освіти.
Тематичний розподіл
Модуль І. Що потрібно знати про небезпеку мін та ВНП?
Модуль ІІ. Небезпечні території та правила безпечної поведінки в умовах наявності мін

та ВНП.
Модуль ІІІ. Проведення у навчальних закладах занять з інформування про небезпеку

мін та ВНП.

Мета курсу
Підготовка EORE-тренерів для забезпечення широкого розповсюдження повідомлень

щодо ризиків від ВНП серед дітей через шкільну програму, а також дорослих через систему
безпеки та охорони праці в організаціях / підприємствах / установах / компаніях по території
всієї України, і формування в них навичок безпечної поведінки.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться
Загальні: соціально-психологічна; інтегральна; самостійність мислення.
Фахові: компетентності для ефективної передачі знань щодо загроз від мін та ВНП;

практичні навички правильної поведінки з ВНП; інструментарій для формування у дітей та
дорослих ціннісного ставлення до життя і здоров’я людини і насамперед до власного;
методологія безпечної поведінки у разі зіткнення з небезпечними предметами чи потрапляння
в екстремальні ситуації.
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Обсяг курсу
30 годин (1 кредит)

Форма навчання
Дистанційна, онлайн-курс

Форма підтвердження результатів навчання
Сертифікат про успішне завершення навчання з вказанням кількості годин, за підписом

та печаткою авторів курсу. Він надає право викладати курс у навчальних закладах, на
підприємствах, в установах тощо.

Напрям навчання
Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань

ефективної передачі знань щодо загроз від мін та ВНП, а також навичок безпечної поведінки
жителям місцевих громад.

Навчальна програма

№ Теми
Кількість
лекцій /
тестів

Вступ до курсу
Рекомендації та поради
Структура навчального курсу
Скорочення та глосарій термінів

1 Модуль І. Що потрібно знати про безпеку мін та ВНП? 3/3

Лекція 1. Ситуація в Україні. Нормативно-правова база протимінної
діяльності:

1. Вплив мін та ВНП на людей, родину та суспільство.
2. Протимінна діяльність (ПМД) та її складники.
3. Міжнародні стандарти та нормативно-правова база

протимінної діяльності в Україні.

1

Тест 1 1

Лекція 2. Наземні міни: загальний огляд, типи мін та спосіб ураження.
Правила безпеки. 1

Тест 2 1

Лекція 3. Інші види загроз. 1

Тест 3 1

2 Модуль ІІ. Небезпечні території та правила безпечної поведінки в
умовах наявності мін та ВНП 3/3

Лекція 4. Ознаки небезпечних територій (районів) та їхні системи
позначення (маркування). 1

Тест 4 1

Лекція 5. Правила безпечної поведінки в умовах наявності мін та ВНП. 1

Тест 5 1



Лекція 6. Типи мінно-вибухових травм та надання першої домедичної
допомоги. 1

Тест 6 1

3 Модуль ІІІ. Зміна поведінки 2/2

Лекція 7. Особливості ефективного навчання різних категорій населення:
1. Ефективні методи навчання та групи ризику.
2. Особливості методик викладання матеріалу курсу для різних

вікових груп.

1

Тест 7 1

Лекція 8. Планування подальшої діяльності щодо зменшення впливу мін
та ВНП на постраждалі громади. 1

Тест 8 1

4 Тест 9. Завершальний Тест /
Іспит

1

Разом 8/9

Автори програми
Сергій Чуткий – керівник напряму Навчання населення з попередження ризиків від

вибухонебезпечних предметів (EORE) ГО «Асоціація саперів України», сертифікований тренер
ПРООН, Міжнародного центру розвитку і лідерства (МЦРЛ/ILDC) та інших міжнародних
організацій, з 20-річним досвідом практичної роботи.

Реалізація курсу
Громадська організація «Асоціація саперів України»

Цей курс розроблений відповідно до вимог Закону України «Про протимінну діяльність
в Україні», Національного та Міжнародних стандартів протимінної діяльності (МСПД/IMAS) з
метою допомогти підняти рівень поінформованості жителів всієї України щодо небезпек від
вибухонебезпечних предметів та набути практичні навички правильної поведінки.

Контактна особа від Асоціації: експерт з безпеки Чуткий Сергій Іванович, керівник
напряму інформування з мінної небезпеки (EORE) +38 (093) 7369631, e-mail:
ua.deminers@gmail.com.

З повагою Голова
правління
ГО «Асоціація саперів України» Тимур ПІСТРЮГА
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