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ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
 

1 
Найменування програми «Концепції, реалії та нові стратегії у сфері викладання історико-

правознавчих дисциплін» 

2 Мета програми 

- Удосконалення власної професійної майстерності і 

компетентності при викладання історико-правознавчих 
дисциплін;  

- Поглиблення своїх знань з найважливіших проблем світової 
та української історії; 

- Формування фахових компетентностей вчителя історії та 

правознавства; 

- Модернізація стратегії викладання історико-правознавчих 

дисциплін в контексті впровадження НУШ. 

3 Напрям програми 

- Підвищення майстерності вчителів історії та правознавства; 

- Поповнення і систематизація своїх знань з питань всесвітньої 

історії й історії України; 

- Володіння методикою і методологією вивчення та 

викладання дискусійних питань історії; 

- Обмін досвідом між педагогами регіональних закладів освіти.  

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум». Автор програми – 

Грязнова В.І., вчитель історії, методист Криворізького науково-

технічного металургійного ліцею № 16 

5 Зміст програми 

- Практичні наробки у сфері викладання історичних 

дисциплін; 

- Правознавчі дисципліни в школі: теорія і практичний досвід; 

- Історичний ракурс виховних аспектів у роботі заступника 

директора з НВР та вчителя історії; 

- Методичні аспекти викладання історико-правознавчих 

дисциплін в умовах реформування української освіти; 

- Зміни у стратегіях викладання історико-правознавчих 
дисциплін в контексті впровадження НУШ. 

6 Обсяг програми 
5 годин / 0,1 кредиту ЄКТС (у якості доповідача) / 0,05 кредиту 

ЄКТС (у якості слухача ) 

7 Форма участі Заочна  

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

9 

Перелік 

компетентностей, що 
вдосконалюватимуться / 

набуватимуться 

- Навички застосування практичних розробок та теоретичних 

надбань при викладання історико-правознавчих дисциплін; 

- Здатність вміти створювати проблемні ситуації, мотивувати 

пізнавальну діяльність та інтерес до предмету учнів; 

- Навички формування професійних компетентностей вчителів 

історії та правознавства. 

10 
Строки виконання 

програми 

Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті 

https://genezum.org/  

11 
Документ, що видається 

учасникам 

Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції / Збірник матеріалів конференції  

12 
Забезпечення 
розміщення на веб-сайті 

https://genezum.org/ 

https://genezum.org/
https://genezum.org/


 

 

 


