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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Основи антикорупційної освіти впродовж життя: від школяра до вчителя».
2. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних
установ та їх заступників) тощо.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Косиця Ольга Олексіївна, докторка юридичних наук, авторка і співавторка більше
наукових і навчально-методичних публікацій, монографій з інформаційного забезпечення
адміністративної діяльності у сфері справляння податків, захисту прав викривачів, забезпечення безпеки
господарської діяльності, протидії злочинності.
5. Цільова аудиторія: адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, батьки, учні.
6. Мета програми: формування ключових компетентностей освітян та молодого покоління щодо
розуміння інституту викривачів як засобу формування антикорупційної правосвідомості громадян та
елементу антикорупційної освіти населення.
7. Зміст програми:
• теоретико-правова характеристика поняття «викривач» (викривання правопорушень як суспільний
феномен; історія викривачів в Україні і світі; міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які
встановлюють та забезпечують право особи на повідомлення про порушення законодавства);
• захист викривачів в Україні: права та гарантії (права, обов’язки, відповідальність викривачів;
державний захист викривачів; винагорода викривачам корупції);
• судова практика України та практика Європейського суду з прав людини щодо захисту прав
викривачів (рішення Верховного суду України щодо захисту прав викривачів; найвідоміші рішення
Європейського суду з прав людини щодо захисту прав викривачів).
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: формування ключових компетентностей щодо нетерпимості корупції для навчання
протягом життя; вибудовування сучасної стратегії антикорупційної освіти; розвиток здатності
педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації, батьків, учнів розуміти роль антикорупційної
культури для побудови правової, демократичної та соціальної держави;
фахові: ознайомлення з основними міжнародними та вітчизняними нормативно-правовими актами,
які регламентують захист прав викривачів; вміння ідентифікувати корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення; знати судову практику про захист прав викривачів; формування усвідомленого
ставлення та розуміння інституту викривачів як основи антикорупційної культури та елементу
антикорупційної освіти населення; здатність педагогічних працівників закладів освіти, адміністрації,
батьків, учнів формувати антикорупційну культуру.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392)

