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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 охорони праці для працівників та роботодавців».
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, доктор юридичних наук, автор і співавтор більше 70 наукових і
навчально-методичних публікацій.
5. Цільова аудиторія: адміністрація закладів освіти, вчителі, вихователі, батьки, учні, відповідальні
працівники за охорону праці.
6. Мета програми: сформувати ключові та професійні компетентності для забезпечення ефективного
управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного
прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної
діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.
7. Зміст програми:
програма курсу передбачає вивчення правових та організаційних основ охорони праці, через
наведення статистики та життєвих прикладів усвідомлення ролі охорони праці в трудовій діяльності
людини, ознайомлення з основними законодавчими актами з охорони праці, з міжнародними нормами та
стандартами в галузі охорони праці, знайомство з діяльністю Міжнародної організації праці. Матеріал
розкриває систему управління охороною праці, суб’єктів державного нагляду та контролю за охороною
праці, завдання та функції Державної служби України з питань праці. Розглядаються основні причини
травматизму та професійних захворювань на роботі, а також їх профілактика. Слухачі ознайомляться із
основними положеннями законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
дізнаються про історію становлення та розвитку соціального страхування. Виявляються актуальні
проблеми охорони праці в Україні і світі.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання законодавчих актів, правил, положень у сфері охорони праці; знання
організаційних основ охорони праці, міжнародних стандартів з питань охорони праці; знання суб’єктів
нагляду та контролю за охороною праці; знання завдань та функцій Державної служби України з питань
праці, прав та обов’язків працівника з охорони праці; знання прав та обов’язків роботодавця з охорони
праці; навчання з питань охорони праці, види інструктажів з охорони праці; соціальне страхування від
нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві;
фахові: здатність визначати та ефективно виконувати функції, обов’язки і повноваження з охорони
праці на робочому місці відповідно до посади та професійної діяльності; здатність застосовувати знання
законодавства та державних стандартів України про охорону праці; здатність організовувати власну
трудову діяльність відповідно до вимог безпеки праці (передбачає готовність людини застосовувати
набуті можливості (знання, уміння, навички й особистісні якості) для безпечної реалізації себе у
професійній діяльності); здатність здійснювати методичне забезпечення і проведення навчання,
інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників та учнів.

* Програму укладено 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)

