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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Як допомогти учням ефективно підготуватися до ЗНО з історії України: практичні
рекомендації».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Левинська Ірина Борисівна, викладачка історії, власниця освітньої агенції «SMART CaT»,
фахівчиня з управління навчальними закладами, викладачка ЗВО
4. Мета: надати вчителям історії практичні рекомендації щодо того, яким чином можна ефективно
організувати підготовку до ЗНО з історії України в 11-му класі та отримати найкращі результати з
можливих.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання фахових методик, технік).
6. Зміст:
1) особливості тесту (сертифікаційної роботи) та його відмінність від змісту шкільної програми з
історії України;
2) структура курсу з підготовки до ЗНО: особистий досвід та найтиповіші помилки;
3) контроль за роботою учнів через гейміфікацію;
4) практичні рекомендації щодо опанування великого обсягу інформації;
5) практичні рекомендації щодо поєднання емоційного та знаннєвого компоненту;
6) практичні рекомендації щодо роботи з термінами та поняттями, пам’ятками та датами;
7) додаткові онлайн та оффлайн ресурси для підготовки;
8) складання орієнтовного плану роботи з класом протягом навчального року;
9) психологічна підтримка учнів;
10) актуальні рекомендації для підготовки до ЗНО-2020.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) складання плану з підготовки до ЗНО з історії України для роботи з 11-м класом протягом
2020/2021 року;
2) вміння переносити набуті знання на практику.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендованим для вчителів історії закладів загальної
середньої освіти, викладачів історії закладів фахової передвищої освіти, репетиторів.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність використовувати на практиці сучасні методичні підходи з підготовки учнів до
ЗНО; знання і розуміння професійної та предметної галузі; вміння відстоювати власні стратегії
професійної діяльності в освітньому середовищі; здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення
професійних завдань в освітньому середовищі; здатність до розвитку особистісного потенціалу,
самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху;
фахові: розуміння основних напрямів роботи під час підготовки до ЗНО; вміння добирати певні види
робіт для ефективної підготовки учнів до ЗНО; вміння формувати в дитини здатність аналізувати,
досліджувати та креативно мислити; обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з
педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що
сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей;знання і розуміння структури курсу з
підготовки до ЗНО.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

