В ІІМ А Р
Дмитро
ГРИГОРЕНКО
Дипломований
у Великобританії
експерт з охорони
праці (диплом NN/(115,
сертифікат МЕВОБН ЮС)

Спільно з журналом «ОХОРОНА ПРАЦІ»
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10 онлайн-уроків і доступ до запису всіх

занять протягом року після закінчення курсу;
добірка типових форм і прикладів робочих
процедур у сфері БГП;
ЙГ доступ до закритого чату, де є можливість
поставити запитання тренеру й поділитися
досвідом з іншими учасниками.

1. Елементи СУОП но базі ризикорієнтовоного підходу

2. Культура безпеки, модель поведінки лідера
3. Системи оцінки ризиків, ієрархія заходів
управління ризиками

4. Які показники з ОП є сенс відслідковувати?
5. Навчання та комунікація з ОП

Вартість онлайн-тренінгу

6. Проведення аудитів та інспекцій з ОП.
Зворотній зв'язок

один вебінар - 200 грн (з ПДВ)
цикл вебінарів - 1700 грн (з ПДВ)

7. Реагування в аварійних ситуаціях,
визначення кореневих причин та шляхів
поліпшення.

8- 10. Найкращі світові практики з безпеки:
рух транспорту; ІОТОТО, замкнутий простір,
управління підрядниками тощо.

План проведення вебінарів розміщено на сайті
та на сторінці журналу у Фейсбуці.
Інформація за тел.: (044) 559-19-51, 558-74-11

й Г з ризик-орієнтованим

підходом в управлінні
безпекою та гігієною
праці (БГП);
5 Г практикою
запобігання нещасним
випадкам для типових
небезпечних робіт,
які використовують
міжнародні компанії;
й Г сучасними

інструментами
для розвитку
культури безпеки на
виробництві.

ohoronapraci.kiev.ua

АКАДЕМІЯ для лісівників

Понад шістдесят фахівців з охорони праці отримали сертифікати від Академії

Не чекаючи на ухвалення
зик-орієнтованих підходів
на законодавчому рівні, на
вчальний центр
кадриліс» у листопаді 2018 р.
провів семінар з управління
ризиками в системах безпеки
та гігієни праці для фахівців
підприємств лісової галузі.

www.ohoronapraci.kiev.ua

Викладач Академії управління ризиками в системах менеджменту при
журналі «Охорона праці» Віталій Цопа ознайомив учасників семінару з
методологією й практикою оцінки ризиків на виробництві. Експерт у сфері
БГП, одна з авторів журналу Ольга Богданова провела ґрунтовний аналіз
проблем галузі. Головний редактор журналу «Охорона праці» Дмитро
Матвійчук розповів про хід реформування СУОП в Україні.
Учасники семінару успішно склали екзамен, зокрема щодо вимог
стандарту 180 45001:2018. За відгуками слухачів, особливо їм сподобалася
інтерактивна методика оцінки ризиків.
Вл. інф.
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