


НАЙМЕНУВАННЯ ПРОГРАМИ

«Можливості методики “Case study” для викладання предметів
гуманітарного циклу (на прикладі предмету «Правознавство»)»

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

Програма покликана продемонструвати ефективні способи використання
сучасних інноваційних методів у роботі педагога як під час навчальної роботи так і
під час позанавчальної роботи. Акцентується увага на методиці “Case study”, що
дозволяє наповнити навчальний процес практичним змістом, як в умовах класного,
так і дистанційного навчання.

Програма дає можливість формування професійних компетентностей
галузевого спрямування, опанування новітніми методиками навчання на прикладі
методики “Case study”, розвиток навичок з використання цифрових та програмних
інструментів у процесі організації дистанційного навчання тощо.

МЕТА ПРОГРАМИ
Сформувати та вдосконалити модульні освітні технологічні навички і якості

вчителів.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

✔ загальне ознайомлення з сучасними інструментами для організації
дистанційного навчання;
✔ розкриття особливостей навчання за допомогою методики “Case study” (на

прикладі Німеччини, Фінляндії);
✔ отримання навичок застосування методики “Case study” при викладанні

«Правознавства» в форматі дистанційного навчання.
МОВА ВИКЛАДАННЯ Навчання Програми здійснюється державною мовою

ОБСЯГ ПРОГРАМИ 30 год / 1 кредит ЄКТС

ФОРМА
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://skill.ukd.edu.ua/. Вхід на платформу відбувається
через самореєстрацію й підписку на відповідний курс.
Усі заняття записуються, а відеозапис зустрічі

розміщується й доступний виключно тим, хто
зареєструвався на курс.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст програми
Загальний

обсяг
годин

Обсяг
аудиторних

годин

Обсяг
самостійної

роботи

Модуль І. Особливості
навчального процесу за
допомогою методики “Case
study”

9 4 5

Модуль ІІ. Розвиток
професійних
компетентностей учителів
(практика застосування
методики “Case study”)

10 4 6

Модуль 3. Використання
методики “Case study” в
позанавчальній роботі
(гуртки, клуби тощо).

10 4 6

Складання підсумкового
тесту/виконання
індивідуального завдання 1 1

Всього 30 15 15

ДОСЯГНУТІ
РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ

(КОМПЕТЕНТНОСТІ)

За час навчання, слухачі
навчаться:

- використовувати різноманітні підходи до організації
освітнього процесу;

- використання можливостей методики “Case study”
при викладанні дисциплін гуманітарного циклу (на
прикладі курсу «Правознавства»)

удосконалять:
- методику організації навчання в умовах

очного/дистанційного навчання;
- інноваційні методики фахові методики викладання

дисциплін гуманітарного циклу в умовах
дистанційного навчання.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ

онлайн лекції/практичні заняття
самостійна робота з навчальним матеріалом
(відеолекції)
консультування (у разі потреби) через
індивідуальну онлайн-зустріч з кожним
учасником програми
виконання творчого завдання

складання підсумкового тесту



ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ ТА

ДОСТУП ДО
НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

Усі заняття проводитися онлайн згідно розкладу. Відеозапис
занять буде розміщено в навчальних матеріалах курсу,
тому усі зареєстровані користувачі, які не мали змоги
бути присутніми на занятті, матимуть змогу
ознайомитися з ним впродовж доби і у разі виникнення
питань задати їх автору курсу.

Усі зареєстровані учасники отримають на електронні
адреси від розробників курсу 27 листопада кодове
слово для входу на курс.

Для технічної підтримки та комунікації між учасниками
курсу, буде створено окрему групу у Viber.

МІСЦЕ
ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»,
вул. Є. Коновальця, 35

ДОКУМЕНТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ

Сертифікат про підвищення кваліфікації із зазначенням
обсягу годин – 30 годин (1 кредит ЄКТС)


