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 Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

Щодо відзначення 

Дня охорони праці  

 

На виконання указу Президента України „Про День охорони праці” від 

18.08.2006 № 685/2006 щорічно НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти розробляються плани заходів до Дня 

охорони праці. 

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні, у зв’язку з карантином, 

проведення запланованих заходів у рамках місячника та тижня охорони праці у 

повному обсязі є неможливим. Тому НМЦ ПТО у Полтавській області 

заплановане проведення заходу „Safety BEST” дистанційно: представлення 

творчих робіт педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з питань безпечних умов робочого місця або виконання робіт 

з конкретної професії. 

„Safety BEST” проводиться з метою відзначення Дня охорони праці в 

Україні, пропагування безпечного і здорового робочого середовища, 

популяризації робітничих професій серед молоді. 

Умови проведення вищезазначеного заходу додаються. 

Додаток до листа на 2 аркушах. 
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Умови проведення Інтернет-заходу „ Safety BEST” 

 

Учасниками заходу можуть бути викладачі охорони праці, професійно-

теоретичної підготовки з профільних предметів, майстри виробничого навчання 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Зміст творчих робіт передбачає питання охорони праці з окремої 

професії. Тема роботи може бути присвячена одному або декілька розділам 

охорони праці.  

Наприклад: „Електробезпека при ремонті та обслуговуванні 

електроустаткування”, „Пожежна та вибухобезпека при зварювальних 

роботах”, „Санітарно-гігієнічні умови праці перукарів”, „Шкідливі та 

небезпечні фактори у роботі верстатників широкого профілю” тощо. 

Форма представлення роботи може бути різноманітною: мультимедійна 

презентація, анімаційна презентація, відеоролик, нарізка відеофрагментів, гра, 

комікси, будь-який електронний матеріал тощо. 

Вимоги до творчих робіт: 

- обсяг роботи обмежений – для презентацій не більше 15 слайдів, для 

відеоматеріалу не більше 5 хв; 

- текст, аудіо супровід – тільки державною мовою; 

- інформація повинна бути конкретна, достовірна, цікава. 

При оформлені роботи необхідно зазначити прізвище і посаду автора, 

назву професійного закладу, повну назву професії відповідно до стандарту 

ПТО. 

Кількість творчих робіт від закладу не обмежується. 

Роботи надсилати до 20.04.2020 на електронну адресу НМЦ ПТО у 

Полтавській області nmcpto.u.poltava@gmail.com з поміткою „Охорона праці”. 

Надіслані матеріали будуть розглядатися групою експертів, до складу 

якої увійшли: 

- В. Гриженко, заступник директора НМЦ ПТО у Полтавській області; 

- Л. Левада, Н. Кругліковська, методисти НМЦ ПТО; 

- В. Кац, провідний фахівець Управління Держпраці у Полтавській 

області; 

- Л. Головач, начальник Навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС 

України у Полтавській області.  
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Роботи оцінюватимуться за кількома номінаціями. Автори кращих робіт 

будуть нагороджені.  

Матеріали заходу до 28 квітня 2020 року будуть розміщені на сайті НМЦ 

ПТО у Полтавській області, кращі на сайтах Управління Держпраці у 

Полтавській області, АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

За додатковою інформацією звертатися: 

Пазич Ірина Олексіївна, методист НМЦ ПТО, тел.0506067446; 

Рикова Зоя Олексіївна, голова обласної методичної секції викладачів охорони 

праці, тел.0992445909.  


