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Програма спецкурсу «Особливості викладання суспільних і гуманітарних 

дисциплін у школі та позашкіллі»

Повна назва закладу освіти –

суб’єкта підвищення 

кваліфікації

Національний центр «Мала академія наук 

України»

Вид програми підвищення 

кваліфікації 

Спецкурс 

Автор (розробник) Мельниченко Анна Олегівна,

методист лабораторії інноваційного змісту 

освіти НЦ«МАНУ», аспірант кафедри 

богослов’я та релігієзнавства 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 

викладач філософії у приватній інжиніринговій 

школі #brobots

Назва програми підвищення 

кваліфікації 

Особливості викладання суспільних і 

гуманітарних дисциплін у школі та позашкіллі

Категорія слухачів Педагогічні працівники закладів позашкільної 

та загальної середньої освіти

Мета Сприяння вдосконаленнювикладання 

суспільнихі гуманітарних дисциплін у школі та 

позашкіллі

Напрям Розвиток професійних компетентностей 



Зміст програми Курс покликаний пояснити специфіку 

викладання суспільних і 

гуманітарнихдисциплін у сучасній українській 

школі та позашкіллі, сприяти розбудові 

академічної культури, якісної освіти та 

добробуту українського суспільства, надати 

інструменти і практичні поради щодо

застосування принципів викладання 

гуманітарних дисциплін у професійній 

діяльності педагога

№ Тема Тривалі

сть

Форма 

роботи

1. Специфіка 

викладання 

суспільних (історія, 

правознавство, 

«Людина і світ»,

філософія) та 

гуманітарних 

(українська та 

світова література)

дисциплін у

сучасній 

українській школі

1год Лекція 

2. Роль роботи з 

текстами на уроках.

1 год Лекція 



Герменевтика 

тексту 

3. «Досвід» як 

компонента 

навчального 

процесу.

Методики 

викладання на уроці 

/ занятті, що 

передбачають 

занурення учнів 

у тему

1год Лекція 

4. Підходи до роботи 

з текстами. 

Комбінований урок 

/заняття 

2 год Практичне 

заняття

5. Аналіз джерел 

за темою курсу.

Виконання 

практичного 

завдання 

3 год Самостійна 

робота

6. Використання 

активних форм та 

методів роботи на 

уроках. Цінності: 

як їх виокремити 

та сприяти 

опануванню

2 год Практичне 

заняття



7. Аналіз джерел 

за темою курсу

3 год Самостійна 

робота

8. Виконання 

підсумкового 

завдання

2 год Самостійна 

робота

Обсяг у годинах 

і/або кредитах ЄКТС

15 год / 0,5кредиту ЄКТС

Форма підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна

Перелік компетентностей, 

що вдосконалюватимуться/на

буватимуться 

(загальні, фахові/предметно 

орієнтовані тощо)*

Загальні компетентності:

•здатність формувати підходи до 

створення сучасних уроків із суспільних 

дисциплін;

• уміння мотивувати дітейі досягати 

поставлених навчальнихцілей;

• здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології.

Фахові компетентності:

• базові загальні знання щодо специфіки 

викладання гуманітарних дисциплін 

у школі, в тому числі щодо викладання 

окремих предметів;

• застосування здобутих знань 

на практиці;



• застосування кроспредметного 

навчання;

• застосування інтегрованого підходу 

до викладання гуманітарних дисциплін 

у школі;

• здатність знаходити і використовувати 

інформацію з різних джерел 

(електронних, письмових, візуальних)

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою

Сертифікат

* Програму укладено відповідно до п. 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№ 800 (зі змінами).


