
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

ім. М. Коцюбинського ВМР»

Назва проекту Знати щоб вижити! Знати, щоб врятувати!
(інауково-просвітницький)

Тип проекту Великий
Мета проекту Сформувати та популяризувати вивчення 

людського організму, його функцій і можливостей 
для оволодіння навичками надання першої 
домедичної допомоги в умовах військової загрози, 
при ДТП, нещасних випадках, стихійних лихах 
техногенного чи природного походження, 
шляхом обладнання кабінету вивчення основ 
надання першої домедичної допомоги учнями та 
педагогічним колективом школи.

Завдання проекту Поточні завдання:
- Обладнання кабінету вивчення основ надання 

першої домедичної допомоги учнями та 
педагогічним колективом школи.

- Підготовка працівників з основ надання першої 
домедичної допомоги з числа педагогічного, 
технічного колективу та Президентської ради 
школи для оперативного реагування реагування на 
надзвичайні ситуації до прибуття карети швидкої 
медичної допомоги;

- Розробка програми навчальних семінарів та 
тренінгів для різних вікових категорій;

- Підготовка менторів з числа педагогічного 
колективу та фасилітаторів серед учнівської 
молоді для поширення досвіду у інших закладах,

- Відпрацювання алгоритмів надання першої 
домедичної допомоги при отриманні травм 
різного походження;

Генеральні завдання:
- Навчання принципам здорового способу життя та 

заходам, які запобігають розвитку та 
розповсюдженню захворювань;

- Опанування навичок з надання домедичної 
допомоги тим, хто її потребує.

- Усвідомлене використання системних знань і 
застосування їх у стандартних і нестандартних 
ситуаціях.



Стислий опис 
проекту

Як показує світова практика, саме знання з надання 
першої долікарської допомоги нерідко рятують життя 
постраждалого. Із збільшенням чисельності ДТП, 
природних стихій, непередбачуваних ситуацій, 
військової загрози проведення тренінгових семінарів 
стануть пріоритетними в процесі втілення проекту.

На жаль, у загальноосвітніх закладах міста немає 
спеціально обладнаних кабінетів основ надання 
першої домедичної допомоги, для відпрацювання 
алгоритму дій у критичних ситуаціях.

Створення такого кабінету - це не лише можливість 
здобути такі необхідні знання та відпрацювати 
навички, але й крок до впровадження європейського 
досвіду, де подібні курси та тренінги стали 
обов’язковими, в тому числі серед навчальних 
закладів, владних структур, підприємств та установ.

Мета проекту полягає у формуванні та 
популяризації вивчення людського організму, його 
функцій і можливостей для оволодіння навичками 
надання першої долікарської допомоги в умовах 
військової загрози, при ДТП, нещасних випадках, 
стихійних лихах техногенного чи природного 
походження, шляхом обладнання кабінету вивчення 
основ надання першої домедичної допомоги учнями 
та педагогічним колективом школи.

Для досягнення мети в ході реалізації проекту буде 
обладнано кабінет та розроблена програма 
навчальних семінарів і тренінгів для різних вікових 
категорій. Під час таких семінарів учасники зможуть 
отримати знання з таких напрямів домедичної 
допомоги:
- серцево-легенева реанімація;
- дії при порушенні прохідності дихальних шляхів;
- допомога при травмах опорно-рухового апарату, 

черепно-мозкових травмах і травмах хребта;
- допомога при опіках;
- допомога при обмороженні;
- допомога при інших невідкладних станах 

(тепловий удар, отруєння, втрата свідомості, 
епілепсія, укуси комах, алергічні реакції).
Цільовою аудиторією проекту «Знати, щоб

вижити! Знати, щоб врятувати!» є учні та 
педагогічний, технічний колектив школи.



Очікувані результати Короткострокові результати:
- Обладнано сучасний комфортний та 

функціональний кабінет для вивчення основ 
домедичної допомоги та сформовано розуміння 
основних принципів ЗСЖ;

- Проведено підготовку 52 працівників з основ 
надання першої домедичної допомоги з числа 
педагогічного, технічного колективів та 20 учнів з 
числа Президентської ради школи для 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації 
до прибуття карети швидкої медичної допомоги;

- Підготовлено менторів з числа педагогічного 
колективу та фасилітаторів серед учнівської 
молоді для поширення досвіду у інших закладах,

- Відпрацювано алгоритми надання першої 
домедичної допомоги у при отриманні травм 
різного походження;
Налагоджена регулярна співпраця 
загальноосвітніх навчальних закладів міста з 
Товариством Червоного хреста і ТОВ «Вінницький 
експертно-навчальний центр», відділ ювенальної 
превенції управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області, Вінницьким національним 
медичним університетом ім. М.І Пирогова. 
Сформоване уміння учасників семінарів та 

тренінгів добирати інформацію з надійних джерел, 
оцінювати її достовірність, критично аналізувати 
та застосовувати в життєвих ситуаціях;

Довгострокові результати:
- Сформовано свідому мотивацію підростаючого 

покоління, стосовно вивчення та застосування 
знань та вмінь з надання першої домедичної 
допомоги та відповідальність за власне життя і 
здоров’я оточення;

- Відпрацьовані навички поведінки у надзвичайних 
ситуаціях техногенного та природного характеру, 
оволодіння навичками поведінки в умовах 
військової загрози;

Ключові заходи 
проекту

1. Створення та облаштування навчального кабінету 
із мобільними макетами та приладами, що 
призначений для навчання принципів надання 
першої домедичної допомоги.

2. Розробка та проведення ряду семінарів з вивчення 
основ надання першої домедичної допомоги для 
учнів загальноосвітніх закладів міста та для 
вчителів, що викладають такі предмети як:



біологія, основи здоров’я, фізичну культури та 
захист Вітчизни, в першу чергу, та для усіх 
вчителів міста.

Період реалізації 
проекту

Вересень -  грудень -2019

Приблизна вартість 
проекту, тис.грн.

94 385.00

Джерела
фінансування

Бюджет конкурсу

Учасники реалізації 
проекту

Адміністрація закладу, учні школи, вчитель біології, 
основ медичних знань та захисту Вітчизни.
В партнерстві передбачена співпраця з:
- Товариство Червоного хреста України у 

Вінницькій області,
- ТОВ «Вінницький експертно-навчальний центр»; 

Відділом ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області. 
Вінницький національний медичний університет 
ім..М. І.Пирогова

Коментарі До матеріалів проекту додані листи підтримки від 
Товариства Червоного Хреста України Вінницької 
обласної організації (Додаток 1)та ТОВ «Вінницький 
експертно-навчальний центр» (Додаток 2)

Наявність презентації Так (під час публічного захисту проекту)
Наявність фото Так (під час публічного захисту проекту)

Наявність
відеоматеріалів

Немає

Автори проекту: Додон Володимир Васильович 

Довгій Гліб Юрійович

Директор Н.Лепко



учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 
комунального закладу «Загальноосвітня школі І-ІІІ ступенів №3

ім. М. Коцюбинського ВМР»

№
з/п

Найменування витрат Одиниця
виміру

Кількість Вартість за 
одиницю

Всього

1 Бинти
еластичні(8*3м)

штук 20 32,00 640.00

2 Тренажер «Максим» 
ІІІ(Т2к)

Штук 1 48 592 .00 48 592 .00

3 Анотомічна модель 
людини

Штук 1 28110.00 28110.00

4 Тренажер для 
внутрішньом ‘ язових 
інєкцій

Штук 1 2 100.00 2 100.00

5 Набір пневматичних 
іммобілізаційних шин

Штук 2 2 600.00 5 200.00

6 Шиниа Краммера Штук 2 420.00 840.00

7 Тонометр механічний Штук 5 600.00 3000.00

8 Аптечка офісна 
евростандарт

Штук 1 437.00 337.00

9 Аптечка військова Штук 1 1330.00 1330.00
10 Стрічка метрова Штук 5 15 75.00
11 Судно підкладне Штук 1 159.00 159.00

12 Ваги напольні Штук 1 437.00 437.00

13 Джгут для венозних 
маніпуляцій

Штук 5 93.00 465.00

14 Витрати на доставку - - -
3000.00

Всього 94 385.00

Автори проекту: Додон Володимир Васильович 

Довгій Гліб Юрійович


