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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: «Надання першої медичної допомоги в закладах освіти. Інструктаж для педагогів».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Леськів Іван Іванович, хірург ургентної служби у Вознесенській багатопрофільній
лікарні, лікар рентгенолог комп'ютерної томографії, лікар загальної практики у Вознесенському
міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, заступник по медичній частині головного лікаря
у Вознесенському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги.
4. Мета: ознайомити слухачів зі станами, які можуть виникнути у дітей під час освітнього процесу;
висвітлити основні причини виникнення цих станів, та алгоритми надання першої медичної допомоги.
5. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; розвиток професійних
компетентностей.
6. Зміст:
1) причини та механізми виникнення погіршень у стані здоров'я дітей;
2) найрозповсюдженіші прояви погіршення стану здоров’я у дітей;
3) алгоритми першої медичної допомоги.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння причин та механізмів виникнення зомління та подібних до нього станів;
2) знання типових проявів погіршення стану здоров’я у дітей;
3) знання алгоритмів надання першої медичної допомоги.
10. Цільова аудиторія: вебінар буде корисним для адміністративних, педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: усвідомлення ціннісної значущості фізичного здоров’я; уміння швидко та правильно
реагувати під час вирішення ситуативних проблем пов'язаних із погіршеннями у стані здоров'я
здобувачів освіти; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; здатність
формувати безпечне новітнє освітнє середовище; розуміння причин та механізмів виникнення погіршень
у стані здоров'я дітей;
фахові: компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей дітей; знання алгоритмів
надання першої медичної допомоги у закладах освіти; знання типових проявів погіршення стану здоров’я
у дітей і вміння їх розрізняти; усвідомлення важливості дотримування правильної послідовності дій при
наданні першої медичної допомоги здобувачам освіти; володіння інформацією необхідною для
збереження власного здоров’я та здоров'я здобувачів освіти.

* 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)

