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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

(ВЕБІНАР) 

«Ключові уміння ХХІ століття. Якісне учіння» 

 

Дата проведення 15.04.2020 

Місце проведення Вебінар для педагогічних працівників Засульської 

ОТГ 

Укладач програми 

тренінгу та 

відповідальна за його 

проведення 

Міщенко Ірина Олександрівна, методист відділу  

гуманітарних та мистецьких дисциплін   

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

ім. М.В. Остроградського 

Категорія учасників Учителі історії та суспільних дисциплін  

Мета Усвідомлення педагогічними працівниками 

компетентнісного підходу до навчання загалом, 

та, зокрема, процесів, пов’язаних з формуванням 

в учнів ключових умінь на уроках історії та 

суспільних дисциплін 

Напрям програми Усвідомлено поняття глибинного навчання та 

учіння, визначено його переваги. 

З’ясовано цінність таксономії Блума для 

визначення результатів учіння, постановки 

завдань, запитування. 

Узагальнено чинники глибинного учіння. 

З’ясовано роль запитань і запитування в 

освітньому процесі. 

Обсяг програми  6 год. / 0,2 кред. ЄКТС 

Вид підвищення 

кваліфікації 

За програмою підвищення кваліфікації  -  вебінар 

 



Форма підвищення 

кваліфікації 

мережева 

Досягнуті результати 

(компетентності, що 

вдосконалюватимуться/ 

набуватимуться) 

– розвиток професійних компетентностей  - 

знання навчального предмета, фахових методик, 

технологій; 

–  громадянські, соціальні; 

– розвиток власних здібностей, формування 

прагнення педагога до самореалізації в соціально 

корисній діяльності 

 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат ТОВ «Осередок розвитку освіти» та 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського 

  ЗМІСТ 

ТЕМА ДОПОВІДАЧ 

Програма «Ключові уміння ХХІ століття»: мета, 

завдання, зміст, основні принципи реалізації 

Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 

Ключові уміння ХХІ століття. Якісне учіння Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 

Глибинне учіння та навчання. Глибинне та 

поверхове учіння та навчання 

Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 

Мислиннєва діяльність. Таксономія Блума. 

Чинники глибинного учіння 

Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 

Запитання та запитування. Техніки запитування. 

«Підводні камені» запитування 

Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 

Рефлексія та самооцінювання Міщенко І.О., методист 

відділу гуманітарних та 

мистецьких дисциплін 

ПОІППО 
 


