15 березня 2019 року в приміщенні актової зали Національного транспортного
університету відбудеться Друга практична конференція «Безпека в сучасних закладах освіти:
психологічна підтримка та захист», яка проходитиме в межах Десятої міжнародної виставки
«Сучасні заклади освіти», за сприяння Міністерства освіти і науки України та Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
Організатори: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та журнал
«Надзвичайна ситуація +».
Актуальність конференції обумовлена необхідністю створення безпечного
психологічного середовища у закладах освіти, що на сьогодні є надзвичайно важливим
завданням, зважаючи на часті випадки агресії серед учнів, вчителів та батьків, у результаті чого
виникають психологічні стреси, травми як у постраждалих так і в агресорів.
Метою конференції є визначення психологічних ризиків усіх учасників освітнього
процесу (дітей, вчителів, батьків); вивчення техніки стабілізації психічних станів у стресовій
ситуації; отримання навичок надання першої психологічної допомоги; отримання знань з основ
особистої безпеки.
Конференція порушить низку важливих питань щодо:
• першої психологічної допомоги, техніки стабілізації психічних станів у стресовій
ситуації;
• психологічних ризиків викладача під час роботи з дітьми, їхніми батьками,
адміністрацією навчального закладу та колегами;
• особливостей навчання дітей і підлітків основам особистої безпеки;
• аналізу загроз у школі для дітей і вчителів, превентивних заходів та зв’язку булінгу з
інцидентами масових розстрілів у школах тощо.
Спікери конференції – посадові особи, психологи, експерти зі самооборони й особистої
безпеки.

Відкриття конференції відбудеться за участі народного депутата України ОКСАНИ
БІЛОЗІР, яка поінформує про заходи щодо створення емоційно безпечного середовища для всіх
учасників освітнього процесу.
До участі запрошуються: керівники закладів освіти, вчителі та викладачі, шкільні
психологи, батьки, а також ЗМІ.
ЗАХІД – БЕЗКОШТОВНИЙ (за попередньою реєстрацією на сайті журналу
«Надзвичайна ситуація +» https://ns-plus.com.ua).
Час проведення: з 16:00 до 18:00, початок реєстрації о 15:30.
Кількість учасників – 400 осіб.
Адреса: вул. Омеляновича-Павленка, 1 (Національний транспортний університет)
Контакти організаторів: тел.: (098) 893-20-93, (044) 331-81-07;
e-mail: ns-plus@ukr.net;
сайт журналу: https://ns-plus.com.ua.
До відома: Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» проходитиме 14-15
березня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва за адресою: вул. І. Мазепи, 13.

ПРОГРАМА
Другої практичної конференції
«Безпека в сучасних закладах освіти:
психологічна підтримка та захист»
16:00 – 16:10
Відкриття конференції
Перевозник Олена В’ячеславівна, шеф-редактор журналу «Надзвичайна ситуація+»,
Кропивницький Віталій Станіславович, начальник Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту, генерал-майор служби цивільного захисту
16:10 – 16:25
Законодавче підґрунтя щодо створення емоційно безпечного середовища для всіх
учасників освітнього процесу
Білозір Оксана Володимирівна, народний депутат України
16:25 – 17:00
Перша психологічна допомога, найпростіші техніки стабілізації психічних станів у
стресовій ситуації
Клевако Ірина Василівна, керівник психологічної служби ГУ ДСНС України у м. Києві,
капітан служби цивільного захисту,
Давиденко Іванна Валеріївна, психолог ГУ ДСНС України у м. Києві
17:00 – 17:25
Психологічні ризики викладача при роботі з дітьми, їх батьками, адміністрацією
навчального закладу та колегами

Дишкант Олена Володимирівна, науковий співробітник науково-методичного сектору
УкрНДІЦЗ, підполковник служби цивільного захисту, кандидат психологічних наук

17:25 – 17:55
Особливості навчання дітей і підлітків основам особистої безпеки. Аналіз загроз
для дітей і вчителів у школі, превентивні заходи, зв'язок булінгу з інцидентами
масових розстрілів у школах
Фарб Антон Мойсейович, засновник Федерації крав-мага України, експерт із
самооборони й особистої безпеки, автор KravKids-курсів дитячої безпеки
17:55 – 18:00
Закриття конференції. Розіграш подарунків.

