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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: «Нормативно-правове регулювання прав дитини: право дітей та підлітків на працю».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Байталюк Ольга Михайлівна, викладач циклової комісії суспільних дисциплін та
правознавства Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.
4. Мета: сформувати професійні компетенції фахівця для забезпечення дотримання трудових прав і
свобод дітей та підлітків.
5. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; розвиток професійних
компетентностей (знання фахових методик); формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) основні положення трудового законодавства щодо працевлаштування дітей та підлітків;
2) основні гарантії та соціальний захист неповнолітніх під час праці;
3) практичні ситуації щодо працевлаштування дітей та підлітків.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) здатність орієнтуватися в трудовому законодавстві України щодо регулювання трудових прав та
обов’язків дітей та підлітків;
2) вміння надавати правову оцінку практичним ситуаціям в сфері трудового права;
3) здатність визначати обсяги прав та обов’язки дітей і підлітків у трудовому праві.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути цікавим для адміністрації, менеджерів, педагогічних та
науково-педагогічних працівників закладів освіти, психологів, соціальних педагогів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; здатність до самостійного пошуку,
обробки та аналізу інформації з різних джерел; формування професійних компетенцій фахівця для
забезпечення дотримання прав і свобод дітей та підлітків; застосування набутих знань у професійній
діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення, професійно викладати та аргументувати свою
позицію;
фахові: компетентність щодо закономірностей та вікових особливостей дітей; здатність визначати
обсяги прав та обов’язки дітей і підлітків у трудовому праві; вміння надавати правову оцінку практичним
ситуаціям в сфері трудового права; здатність орієнтуватися в трудовому законодавстві України щодо
регулювання трудових прав та обов’язків дітей та підлітків; компетентність у сфері трудових прав та
обов’язків дітей та підлітків; знання і розуміння змін у галузі правознавства.

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)

