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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників

Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019

Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Волинський Владислав - магістр історії, випускник
історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна; історик приватних генеалогічних агентств,
спеціаліст із пошуку архівних документів, популяризатор дослідження родоводів в Україні.
Назва: Шкільні дослідження родоводів України: основні теоретичні та практичні засади
Мета: Поділитися знаннями про те, як зібрати точну інформацію про родовід, взаємодіючи з
архівами та вивчаючи історичні джерела XVIII – початку ХХ століття, а також дати поради
щодо використання набутих знань в освітньому процесі.
Зміст:

Українська генеалогія та її місце в контексті світової популярності дослідження1.
родоводів. 
Яку інформацію про предків можна відшукати. 2.
Основні історичні джерела для вивчення родоводу.3.
Архіви і ресурси інформації: де знайти документи про предків. 4.
Як оформити результати дослідження та зберегти їх на століття. 5.
Генеалогічна філософія: навіщо знати родовід, як це допомагає у вихованні, мотивації6.
людини. Відповіді на запитання.

Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Проєктне навчання, Предметне навчання, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, громадянські та
соціальні
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Особа (особи), які виконують програму: класні керівники, педагоги закладів



позашкільної освіти, вчителі біології, вчителі історії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі
правознавства, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару отримають практичні поради щодо дослідження
генеалогії на основі документів, які зберігаються в українських архівах, дізнаються про
можливості використання набутих знань із теми в навчально-виховному процесі, а
також розглянуть способи збереження і використання даних про родинну історію.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, -
свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

https://naurok.com.ua/proof

