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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
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: «Актуальні питання охорони праці та пожежної безпеки при підготовці
закладу освіти до нового навчального року».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Дрозд Володимир Григорович, експерт проєкту «Охорона праці і пожежна
безпека» з питань безпеки та охорони праці, начальник відділу охорони праці на виробництві,
спікер тематичних форумів, семінарів, вебінарів.
4. Мета: підготовка закладу освіти до нового навчального року з питань охорони праці та
пожежної безпеки.
5. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науковометодичних установ та їх заступників) тощо.
6. Зміст:
1) аналіз організації і проведення навчання та перевірки знань посадових осіб; 2) практичні
поради щодо розробки необхідних інструкцій з охорони праці; 3) особливості плану організаційнотехнічних заходів щодо поліпшення стану умов і охорони праці; 4) актуальність нормативноправових актів з охорони праці; 5) особливості роботи під час воєнного стану; 6) вимоги безпеки
під час очного навчання; 7) важливість та особливості проведення аудиту закладів загальної
середньої освіти щодо наявності та облаштування бомбосховищ; 8) теоретичні та практичні
аспекти утримання та експлуатації захисних споруд; 9) основні вимоги до використання захисних
споруд за призначенням; 10) важливість питань безпеки праці та пожежної безпеки.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) ознайомлення з актуальною нормативно-правовою базою з питань охорони праці;
2) розуміння основних алгоритмів та правильної організації цивільної та пожежної безпеки у
закладах освіти.
10. Цільова аудиторія: керівники освітніх закладів, спеціалісти відповідальні за охорону праці та
пожежну безпеку, методисти, вчителі.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного
оцінювання соціальних подій і явищ; здатність до створення команди однодумців, прийняття
ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків;
фахові: здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я
учнів; здатність забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;
здатність до організації процесу навчання, виховання та розвитку учнів.

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)

