
 

   



Пояснювальна записка 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  
 

Мета: формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України; вдосконалювати 

компетентності щодо використання хмарних сервісів та технологій в 

соціально-педагогічних системах; застосовувати освітні теорії та методології 

у педагогічній діяльності, керувати навчальними/розвивальними проектами; 

вдосконалення професiйної майстерностi на основi модернiзацiї змiсту, форм 

i методiв навчання, впровадження iнновацiйних технологiй у навчальний 

процес. 

 

Основними завданнями курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв є: 

– ознайомлення з положеннями нового закону України «Про повну 

загальну середню освіту»; 

– формування вмінь та навичок із визначення місця та ролі спеціальних 

законів в системі освітнього законодавства; 

– удосконалення навичок роботи із локальними нормативно-правовими 

актами в галузі освіти; 

– вивчення нормативно-правової бази освiти, охорони дитинства і 

охорони працi в Українi; 

–  ознайомлення з використанням хмарних сервісів в соціально-

педагогічних системах (використання Office Web Apps-додатків, електронні 

журнали і щоденники, он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, 

тестування, електронна пошта з доменом школи та інші); 

– вивчення особливостей роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технології роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

– ознайомлення з основними концептуальними положення сучасної 

освiти; 

– ознайомлення з останніми методичними рекомендаціями з вивчення 

історії у школах Українi і світу; 

– ознайомлення з приблизним дидактичним обладнанням курсу історії 

України і всесвітньої історії згідно потреб нових навчальних програм; 

– поглиблення знань про сучасний стан історичної науки; 

– оволодiння iнформацiйними технологiями навчання та педагогiчними 

технологiями; 

– сприяння і стимулювання постiйного зростання професiйної 

майстерностi.  

– ознайомлення з сучасними підходами до професійної підготовки 

вчителя громадянської освіти та історії загальноосвітнього навчального 

закладу. 

 

 



Очікувані результати навчання: 

– відтворювати основні положення закону «Про повну загальну 

середню освіту» в частині регулювання освітнього процесу; 

– класифікувати нормативно-правові акти у сфері освіти; 

– аналізувати положення локальних нормативно-правових актів у 

сфері освіти на відповідність положенням спеціальним законам; 

– відтворювати особливості роботи із хмарними сервісами для 

проведення моніторингових досліджень, технологію роботи із хмарними 

додатками створення презентацій; 

–  створювати та пояснювати використання систем дистанційного 

навчання для проведення моніторингових досліджень; 

– створювати  он-лайн тести за допомогою хмарних додатків; 

– володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації  

освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні 

проекти: поняття про управління навчальним процесом, технологічний підхід 

до нього; визначення дидактичного проектування як суті методичної 

діяльності вчителя; характеристику складу дидактичних проектів та алгоритм 

їх розробки; специфіку дидактичних проектів різних рівнів: спеціальності, 

навчальних дисциплін, окремих тем та занять; 

– знання і розуміння: сучасних тенденцій розвитку освіти; теоретичних 

засад і європейського досвіду навчання історії в умовах багатокультурного 

суспільства; інструменти впровадження принципу полікультурності у 

шкільну історичну освіту; сучасного понятійно-категоріального апарату в 

галузі суспільствознавчих дисциплін;  основних термінологічних та 

концептуальних систем сучасної історіографії; сучасної історіографічної 

ситуації у світі й в Україні; сучасних тенденцій світової політичної науки 

(для курсу «Громадянська освіта»); 

– вміння: організовувати викладацько-педагогічну діяльність на 

компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); 

конструювати та реалізувати вивчення історії та суспільствознавчих 

дисциплін  із використанням різноманітних методів, форм і технологій; 

діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для 

становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; діагностувати 

рівень національної, релігійної, гендерної толерантності учнів та розробки й 

реалізації стратегії і технології його врегулювання; оперувати основними 

історичними поняттями, комунікативно виправдано користуватися 

історичними знаннями в різних сферах і формах гуманітарного знання; 

– диспозиції (цінності, ставлення): дитиноцентризм, цінність 

особистості; просування демократичних цінностей (повага до 

багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність); 

соціалізацію особистості, формування національної свідомості, 



громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, 

критичного мислення учнів. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв історії  

 

№з/п Теми Години 

очні самостійна 

робота 

разом 

1. Нормативно-правова база навчального 

процесу в закладах загальної середньої 

освіти / професійної (професійно-

технологічної) освіти 

2  2  4  

2. Інформаційно-комунікаційні та марні 

технології в освітньому процесі 

2 2 4 

2.1 Використання хмарних сервісів в 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.2 Використання хмарних технологій у 

соціально-педагогічних системах 

1  1 

2.3. Створення інструментарію для 

проведення моніторингових досліджень 

 1 1 

2.4. Розробка хмарних систем проведення 

моніторингових досліджень 

 1 1  

3.  Сучасні підходи до педагогічного 

проектування  

2 2 4 

3.1. Загальна характеристика дидактичного 

проектування.    

Поняття проектування, його технічне 

походження. Особливості педагогічного 

проектування, рівні та етапи 

проектування 

1 1 2 

3.2. Послідовність дидактичного 

проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти 

1 1 2 

4. Філософія освіти 4 6 10  

4.1 Сучасна історіографічна ситуація в 

Україні і світі 

1 2 3 

4.2 Сучасна методика викладання історії та 

суспільствознавчих дисциплін 

1 2 3 

4.3 Курс «Громадянська освіта» в умовах 

багатокультурного суспільства 

2 2 4 

Всього: 12 18 30 



П Р О Г Р А М А 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв 

  

 ТЕМА 1. Правові засади регулювання освітнього процесу в 

закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти 
Система повної загальної середньої освіти. Заклади загальної середньої 

освіти. Тривалість навчання на кожному рівні. Мова навчання. Застосування 

мов національних меншин в освітньому процесі. Право на загальну середню 

освіту. Порядок реалізації права доступу до повної загальної середньої 

освіти. 

Поняття та зміст освітнього процесу. Цикли організації освітнього 

процесу на кожному рівні загальної середньої освіти. Структура навчального 

року. Тривалість навчальних занять.  

Нормативні документи в системі загальної середньої освіти. Типова 

освітня програма та типовий навчальний план. Освітня програма та 

навчальний план конкретного закладу освіти: особливості формування. 

Складники освітньої програми. Порядок затвердження освітніх програм. 

Порядок формування класів у закладах загальної середньої освіти. 

Гранична наповнюваність класів. Порядок переведення учнів на наступний 

рік навчання. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Оцінювання знань учнів. 

 

ТЕМА 2. Інформаційно-комунікаційні та марні технології в 

освітньому процесі 

Тема 2.1. Використання хмарних сервісів в соціально-педагогічних 

системах 

Введення в хмарні технології. Педагогічні, психологічні та фізіологічні 

передумови використання хмарних технологій в соціально-педагогічних 

системах. Розвиток хмарних технологій навчання. Використання хмарних 

сховищ даних для спільного доступу до освітніх ресурсів 

Тема 2.2. Використання хмарних технологій у соціально-педагогічних 

системах 

Особливості роботи із хмарними сервісами для проведення 

моніторингових досліджень, робота із хмарними додатками створення 

презентацій. Використання систем дистанційного навчання для проведення 

моніторингових досліджень. Створення он-лайн тестів за допомогою 

хмарних додатків. 

Тема 2.3. Створення інструментарію для проведення моніторингових 

досліджень.  

Створення Google-блогів та визначення їх особливості використання у 

професійній діяльності. Знайомство з хмарними технологіями створення 

електронних підручників. Хмарні мультимедійні додатки для проведення 

моніторингових досліджень. 



Тема 2.4. Розробка хмарних систем проведення моніторингових 

досліджень. 

Особливості проведення моніторингових досліджень в соціально-

педагогічних системах. Створення систем хмарного моніторингу.   

  

ТЕМА 3. Сучасні підходи до педагогічного проектування 

3.1.Загальна характеристика дидактичного проектування.    

Поняття проектування, його технічне походження. Особливості 

педагогічного проектування, рівні та етапи проектування.   

3.2. Послідовність дидактичного проектування загальноосвітньої  

підготовки у закладах освіти  

 

ТЕМА 4. Філософія освіти  

Тема 4.1. Сучасна історіографічна ситуація в Україні і світі 

Історія, як галузь наукових знань, що має когнітивну, гуманістичну, 

соціальну та культурологічну спрямованість.  

Зв‘язок сучасних освітніх новацій з гуманоцентричною 

переорієнтацією суспільства та розвитком інформаційних технологій. 

Основні тенденції розвитку історичного знання сьогодення. 

Загальноцивілізаційні тенденції трансформації суспільства на межі 

тисячоліть. Перехід від суспільства індустріального до суспільства науково-

інформаційного. Історична наука в умовах глобалізації. Модерні галузі 

історичних досліджень: історія повсякденності, публічна історія.  

Локальні історичні студії, краєзнавство. Місце краєзнавчої роботи в 

сучасному освітньому процесі. Краєзнавство і викладання історії в школі. 

Актуалізація взаємозв’язку між викладанням курсів «Історії України», 

«Всесвітньої історії» та «Громадянської освіти» в умовах нової парадигми 

освіти.мки розвитку освіти ХХІ століття: забезпечення високої 

функціональності людини в умовах швидкого накопичення обсягу інформації 

та високих технологій, формування людини-патріота та усвідомлення нею 

реалій глобалізованого світу, сприйняття людини (дитини) як найвищої 

соціальної цінності, мінімізації асиметрії між матеріальністю і духовністю. 

Державна національна програма “Освіта” для України ХХІ століття та 

Національна доктрина розвитку освіти в Україна про завдання, шляхи та 

принципи реформування пострадянської вітчизняної школи. Гуманізація та 

гуманітаризація освіти. Інтеграційні процеси в системі вищої освіти. 

Формування єдиного європейського освітнього простору на базі Болонської 

конвенції. Контури, перспективи та перші наслідки Болонського процесу. 

Умови та перспективи приєднання України до Болонського клубу. 

 

Тема 4.2. Сучасна методика викладання історії та суспільствознавчих 

дисциплін. 

Методика навчання історії – науково-педагогічна дисципліна. 

Розвиток шкільної історичної освіти та методики викладання історії вУкраїні. 

Сучасна історична освіта в Україні. Формування системи історичних знань. 



Пізнавальні вміння як компонент змісту шкільної історичної освіти. Методи 

навчання історії. Наочний метод викладання історії. Сучасні освітні 

технології на уроках історії. Мультимедійні технології викладання історії.  

 

Тема 4.3. Курс «Громадянська освіта» в умовах багатокультурного 

суспільства. 

Актуальність викладання нових суспільствознавчих дисциплін в 

сучасній українській школі. Виховання основ громадянськості, патріотизму, 

етнічної, релігійної та гендерної толерантності, як завдання курсу 

«Громадянська освіта». Політологія, як наука, що формує політичну складову 

курсу «Громадянська освіта». Основні тенденції розвитку сучасної 

політичної науки. Соціологічна та правова складова нового курсу. 

Використання сучасних освітніх технологій у викладанні курсу 

«Громадянська освіта». 
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