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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ТРЕНІНГУ  

«НЕ ЧЕКАЙ – ДОПОМАГАЙ!» 
 

Найменування освітньої опції: Не чекай – допомагай! 
 
Напрям: надання першої медичної допомоги дорослим і дітям, створення безпечного 

освітнього середовища в школі й вдома, навчання впродовж життя. 
 
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної 

діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, 
батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 
Розробники програми: команда тренерів й тренерок з першої допомоги Товариства 

Червоного Хреста України (більшість з них – лікарі, медичні сестри, педагоги), які понад 20 
років постійно адаптують програму відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій. 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. 
 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, сім'ї, батьківство, діти віком до 12 років 

(після індивідуального узгодження з організаторами), підлітки віком від 12 років (за 
згодою батьків). 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 6 годин (або 0,2 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

2 до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 



 
 

 

поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: разовий тренінг тривалістю 6 годин або два 

тренінги по 3 години – очно. 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  
Знайомство учасників один з одним, з інструктором та діяльністю Червоного Хреста, 

загальні правила першої допомоги, огляд постраждалого, відмінності першої допомоги 
дорослим і дітям, надання першої допомоги в загальних ситуаціях (у свідомості, без 
свідомості з ознаками життя, без ознак життя), надання першої допомоги при більш 
конкретних станах: кровотечі, рани, травми кісток, опіки, біль в грудях, інсульт, отруєння 
та ін. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- психологічна компетентність; 
- компетентність педагогічного партнерства;  
- здоров’язбережувальна компетентність; 
- прогностична компетентність; 
- громадянська компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя. 
 
Загальні: 
- покращення загальних вмінь надання першої допомоги, адекватного реагування 

на надзвичайні, неочікувані ситуації. 
 
Очікувані результати навчання: учасники й учасниці після проходження тренінгу 

готові надати правильну першу допомогу дорослим і дітям у разі необхідності; а також 
можуть проводити майстер-класи для учнівства та студентства. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 



 
 

 

Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 

Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 
додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 

 
Документи, що видаються за результатами підвищення кваліфікації:  
1) персональний сертифікат у паперовому вигляді з унікальним номером, підписом 

інструктора та Голови Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста 
України; 

2) персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 600 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
Google-форма: http://bit.ly/redchristinukraine. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 

2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року 
№ 1310). 
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