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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: «Безпечне освітнє середовище: рекомендації експерта з пожежної безпеки».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Бронніков Сергій Миколайович, експерт з питань пожежної безпеки, співвласник
компаній ТОВ «СТ ПРОФІ ГРУП» та ТОВ «911» діяльність яких пов’язана з протипожежним
захистом, розробкою відповідних документів, проведенням аудитів, експерт журналу «Охорона
праці і пожежна безпека».
4. Мета: узагальнити та систематизувати знання освітян щодо забезпечення пожежної безпеки;
удосконалювати компетентності, які спрямовані на організацію безпечного освітнього середовища.
5. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науковометодичних установ та їх заступників) тощо.
6. Зміст:
1) нормативно-правова база з пожежної безпеки закладів освіти;
2) організація дотримання протипожежного режиму в закладах освіти;
3) аналіз питань проходження навчань з пожежної безпеки, охорони праці, електробезпеки та
техногенної безпеки відповідальних посадових осіб, менеджерів та учасників освітнього процесу.
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 нормативно-правовою базою з пожежної безпеки закладів освіти;
2) здатність організації дотримання протипожежного режиму в закладах освіти;
3) узагальнення та систематизація знань щодо проходження навчань з пожежної безпеки,
охорони праці, електробезпеки та техногенної безпеки відповідальних посадових осіб, менеджерів
та учасників освітнього процесу.
10. Цільова аудиторія: вчителі, вихователі, адміністративні працівники закладів освіти,
спеціалісти відповідальні за пожежну безпеку.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність формувати безпечне новітнє освітнє середовище; компетентність у сфері
організації освітнього середовища; уміння швидко реагувати під час вирішення ситуативних
проблем;
фахові: здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я
учнів; здатність забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;
здатність організувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу; здатність забезпечити умови, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього
процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди.

* 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)

