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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ІСТОРИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ ЗА НУШ: ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ» 

 
Найменування освітньої опції: Історична освітня галузь за НУШ: практичні кейси. 
 
Напрям: Пропонуємо в рамках освітнього курсу «Історична освітня галузь за НУШ: 

практичні кейси»: 
- поділитися досвідом компетентнісного підходу у навчанні; 
- досвідом складання та впровадження компетентнісних завдань;  
- прокачати навички роботи під час освітнього процесу з наскрізними вміннями 

(читати з розумінням; висловлювати власну думку в усній та письмовій формі; критично і 
системно мислити; логічно обґрунтовувати позицію; діяти творчо; виявляти ініціативу; 
конструктивно керувати емоціями; оцінювати ризики; приймати рішення; розв’язувати 
проблеми; співпрацювати з іншими); 

- познайомитися з практичними кейсами, направленими на результати навчання учнів 
та учениць (історія України та Всесвітня історія): історико-хронологічне мислення, 
орієнтація в історичному часі, встановлення причиново-наслідкових зв’язків між подіями, 
явищами і процесами, діяльністю людей та її результатами в часі; критичне мислення, 
робота з різними джерелами інформації та формулювання історично обґрунтованих питань; 
системне мислення, виявлення взаємопов’язаності, взаємозалежності та взаємовпливу 
історичних подій, явищ, процесів, постатей у контексті відповідних епох; розуміння 
множинності трактувань минулого і сучасного та зіставлення їх інтерпретацій. 

 
В умовах геополітичної напруженості, необхідності постійної протидії дезінформації 

саме критичне мислення та базова наукова освіта стають вкрай актуальними. В 
інформаційному суспільстві теоретичних знань замало, лише в поєднанні з практикою 
можемо отримати результат, розширення можливостей, розвиток особистостей та лідерів. 
Розвиток нашої держави базується на її активних громадян, на відповідальності та 
культурній ідентичності, що усвідомлює та несе кожен з нас! 

 



 

 

Мета курсу: мобілізувати та прокачати навички, знання та розуміння вчителів та 
вчительок історії щодо результатів навчання учнів та учениць в рамках НУШ для 
формування їх (учнівської) активної життєвої позиції та розвитку компетентностей.  

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 

Розробниця програми:  
Наталія Піщуліна, амбасадорка в м. Харкові та Харківській області 

проєкту «Червона точка пам’яті» (Меморіальний центр «Бабин Яр» за 
підтримки МОН України); керівниця ГО «Українська античність»; 
співавторка та програмна координаторка проєкту «Літня школа 
класичної археології; авторка проєкту «Музейний контент в освітньому 
просторі», наразі одна з його реалізаторів за грантовою програмою від 
Хататон 2.0 Hack the Culture (House of Europe, Goethe-Institut в Україні 
та Digitizing.Space за підтримки ЄС); вчителька КЗ ХНЛІ 
«Обдарованість» ХОР; учасниця проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-
медійна грамотність», публічна лекторка в Еліно-візантійському 
лекторії (міжінституційний сектор візантиністики). Має понад 10 
публікацій ДАК та за кордоном, ознайомитись можна на academia.edu.  

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – тренінг. За необхідністю 

можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 
 
Цільова аудиторія: освітяни, що викладають історію України та Всесвітню історію, 7-9 

та 10-11 класи. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає три модулі, що включають теоретичні блоки (всього 6 годин), 

практичні блоки – самостійна робота (всього 6 годин) та презентацію результатів 
+ рефлексію (всього 3 години). 

 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 



 

 

 
Місце виконання програми. м. Харків, вул. Костомарівська 2 або за 

місцезнаходженням замовника.  
 
Зміст 
Модуль 1. Компетентнісний підхід у вивченні історії за НУШ. 

 
Теоретичний блок (2 година). 
Практичний блок – самостійна робота (1 години). 
Обмін досвідом, рефлексія (1 година). 

 
Модуль 2. Базова наукова освіта на прикладі роботи з медіа матеріалами. 

 
“...дати інструменти для самостійного пошуку інформації”, “...давати базову наукову 
освіту”, “навички розрізняти якісні джерела” (Харарі Ювал Ной). 
 
Теоретичний блок (2 години). 
Практичний блок – самостійна робота (3 години)1.  
Презентація результатів, рефлексія (1 година). 

 
Модуль 3. Робота з джерелами. Учнівські міні-дослідження через роботу з платформою 

“Червона точка пам’яті”. Допоміжні інструменти для вчительства. 
 
Теоретичний блок (2 години). 
Практичний блок – самостійна робота (2 години). 
Презентація результатів, рефлексія (1 година). 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
- вільне володіння державною мовою;  
- інноваційність;  
- інформаційно-комунікаційна компетентність;  
- навчання впродовж життя;  
- громадянські та соціальні компетентності;  
- підприємливість та фінансова грамотність. 
 
Очікувані результати навчання. По завершенню курсу освітяни: 
- систематизують отримані знання, навички та розуміння, побудують індивідуальну 

перспективну траєкторію професійного та особистісного зростання відповідно до самостійно 
визначених пріоритетних напрямків та спираючись на чинні нормативно-правові документи; 

 
1 Джерело інформації щодо оцінювання результатів учнів та учениць – Абетка для директора. 

 



 

 

- отримають методичну підтримку у розвитку загальних та професійних 
компетентностей, покращать навички організації групової роботи;  

- підвищать рівень цифрової грамотності, опанують проєктний підхід у викладанні. 
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером 
(засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і 
розробницею програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання 
публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
 * Публікації базових джерел та літератури: Нова українська школа // Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с.; Закон України 

Про повну загальну середню освіту // Відомості Верховної Ради. 2017, № 38-39, ст. 380 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text; 42 стаття Закону України Про повну загальну середню освіту (ВВР, 2017, № 38-39, ст. 380) // 

Верховна Рада України. 2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-
dobrochesnist-325783.html; Державний стандарт базової середньої освіти // Кабінет Міністрів України. 30 вересня 2020 р., № 898. 471 с.; 

Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи якості освіти у закладі загальної середньої освіти // Державна 
служба якості освіти України. 2020. 48 с.  

 
Вартість: 2500 грн. 
 
Додаткові  послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатись на курс:  
 
Google-форма: http://bitly.ws/oo5u. 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 

року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і 
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року  № 1310). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
http://bitly.ws/oo5u

