
  
 

Програма тренінгу для працівників дитячих навчальних закладів 

(садків) міста Запоріжжя  

"Хімічні токсиканти у життєвому просторі дошкільнят: як 

забезпечити хімічну безпеку в дитячих садках" 

У рамках проекту ВЕГО “МАМА-86” «Вільне від токсикантів довкілля для майбутніх 

поколінь в Україні» за підтримки Шведського товариства охорони природи SSNC 

15 лютого 2017 року 

Запорізький НВК №19, 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, адміністративний поверх, 

мультимедійний центр 

10.00 – 10.30 

 

 

Реєстрація та видача роздаткових матеріалів. Ранкова кава. Перегляд 

фільму про дитячі садки Запорізького НВК №19 
 

10.30 – 10.50  

 

 

Вітання від організаторів тренінгу   

Від МЕГО «Мама-86-Запоріжжя», Андрій Єлькін, регіональний 

координатор проекту «Вільне від токсикантів довкілля для майбутніх 

поколінь в Україні»», голова МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» 

Від органів управління освіти і науки (узгоджується)  

Від Запорізького НВК №19, Ганна Тандура, директор Запорізького НВК 

№19 

Від колективу дошкільнят – костюмований виступ читців   

 

 1 сесія  

10.50 – 11.30 

 

 

Хімічні небезпеки у дитячому життєвому просторі: ризики та наслідки для 

здоров'я. Практики застосування безпечних альтернатив.  

Андрій Єлькін, регіональний координатор проекту «Вільне від токсикантів 

довкілля для майбутніх поколінь в Україні», голова МЕГО «Мама-86-

Запоріжжя» 

 

11.30 – 12.00 

 

 

Результати скринінг-інвентаризації косметичної продукції та засобів 

особистої гігієни, які знайдені у  дошкільних  підрозділах №№ 1 - 3 

Запорізького НВК №19. Розгляд зразків косметичної продукції – робота з 

упаковками (без нагадування торгових марок та брендів). Тренування у 

розпізнаванні наявності шкідливих речовин та маркування.   

Лілія Кожокар, експерт пілотного проекту «Хімічна безпека в дитячих 

садках» в м. Запоріжжя 

 

 

12.00 – 12.20 Кава-перерва 

 2 Сесія  

12.20 – 12.40 

 
Як працювати з аудиторіями. Знайомство з інформаційними джерелами 

пілотного проекту: збірник для проведення занять «Діти та безпека гігієни в 



 дитячих садках», сайт пілотного проекту, продукти соціальної реклами.  

Андрій Єлькін, регіональний координатор проекту «Вільне від токсикантів 

довкілля для майбутніх поколінь в Україні»», голова МЕГО «Мама-86-

Запоріжжя» 

 

12.40 – 13.00 

 

 

Як зменшити вплив токсикантів у життєвому просторі на здоров’я дітей у 

дитячих садках (з урахуванням наказу Міністерства юстиції України N 234  

від 24.03.2016 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів”). 

Досвід ДП №1 

Галина Сергєєва, голова робочої групи пілотного проекту, заступник 

директора по ДВ №2 Запорізького НВК №19  

Досвід ДП №3 

Валентина Малохатько, голова робочої групи пілотного проекту, заступник 

директора по ДВ №3 Запорізького НВК №19 

 

13.00 – 13.40 Кава-перерва. Інтерв’ю з організаторами та учасниками заходу. Запис 

телерепортажу.    

 3 Сесія 

13.40 – 14.00 

 

 

Прогноз обізнаності дорослих про хімічні небезпеки та шляхи їх мінімізації. 

Проведення соціологічного опитування домогосподарств (родин) та 

персоналу у пілотних дитячих садках Запоріжжя: завдання, методи, 

очікувані результати. 

Можливі напрямки роботи щодо покращення обізнаності з хімічної безпеки 

для цільовіх групи пілотного проекту – (мозковий штурм).  

Тренер Андрій Єлькін, регіональний координатор проекту «Вільне від 

токсикантів довкілля для майбутніх поколінь в Україні»», голова МЕГО 

«Мама-86-Запоріжжя» 

 

14.00 – 14.20 Проблема наявності хімічної безпеки в дитячих садках. Погляд 

співробітників. Вправи з виявлення та пропозиції зі зменшення ризиків.  

Тренер – Валентина Малохатько, голова робочої групи пілотного проекту, 

заступник директора по ДВ №3 Запорізького НВК №19 

 

14.20 – 15.10 

 

 

SWOT-аналіз ризиків хімічної безпеки в дитячих садках та складання плану 

дій.  Робота в групах.  

 

Тренери – Андрій Єлькін, регіональний координатор проекту «Вільне від 

токсикантів довкілля для майбутніх поколінь в Україні»», голова МЕГО 

«Мама-86-Запоріжжя» 

Галина Сергєєва – голова робочої групи пілотного проекту, заступник 

директора по ДВ №2 Запорізького НВК №19 

 

15.10 – 15.30 Кава-перерва  

15.30 – 16.00  Підведення підсумків. Обговорення шляхів подальшої співпраці. Вручення 

сертифікатів учасників тренінгу. Фотографування.  

 

Тренінг підготовлено у рамках проекту ВЕГО «МАМА-86» «Вільне від токсикантів довкілля для 

майбутніх поколінь в Україні» за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного 

розвитку та співробітництва (SIDA) через Шведське товариство охорони природи (SSNC). 

Погляди спікерів можуть не збігатися з офіційною думкою SSNC або його донорів. 


