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Розробники
(укладачі)
програми

Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувачка кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій
Хмельницького ОІППО, канд. геогр. наук, доцент, Заслужений працівник освіти України
Галкін Д.В., методист навчально-методичного центру професійного розвитку керівних та педагогічних працівників
установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти з географії

Найменування
програми

«Розвиток, територіальне поширення, сучасні трансформації расового складу, мовної та етнічної, релігійної структури
населення світу»

Мета програми Безперервний професійний розвиток учителів, які читають курс фінансової грамотності через удосконалення раніше
набутих та набуття нових ключових та предметних компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з
урахуванням вимог професійного стандарту та стандарту освіти у галузі «Природознавство» з метою забезпечення якості
освіти держави та регіону, відповідно теми курсів.

Напрями
програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Зміст програми Навчальний план
Аудиторні години

№
з/
п

Назва модуля Разом
(год.)

Лекції
(год.)

Семінарсь
кі

(год.)

Практичні,
пед.

практика
(год.)

1 Модуль 1. Антропогенез людини. Розвиток до
цивілізаційного історичного процесу.

8 4 4

1.1 Обґрунтування сутності процесу еволюційного розвитку
людини сучасного виду.

2 2

1.2 Зародження та розвиток первісних мов та релігійних
культів.

2 2

1.3 Географічні особливості переходу від мисливства-збиральництва
до раннього фермерства..

4 4



2 Модуль 2. Зародження цивілізації як фактор утворення
етнічної, релігійної структури та сучасного расового складу
населення.

8 4 2 2

3

2.1 Географія перших цивілізацій на планеті. 2 2

2.2 Особливості впливу виробничих відносин та релігій на
трансформації рас, мов, етносів.

4 2 2

2.3 Найважливіші історичні етапи цивілізації, що здійснювали
расові, мовні, етнічні та релігійні переходи (трансформації)

2 2

Модуль 3 Сучасна географія расового складу, мовної та
етнічної, релігійної структури населення світу
(регіональний аспект).

10 8 2

4

3.1 Регіональний розріз: Африка, Європа, Азія. 6 4 2

3.2 Регіональний розріз: Америка, Океанія 2 2

3.3 Поняття націй. Моделювання прогнозу на майбутнє. 2 2

3.4 Модульний контроль 2 2

Модуль IV. Діагностико-аналітичний 2 2

Підсумкова конференція 2 2

Разом годин 30



Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних
працівника профільної кафедри.. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання
індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом загальних та методичних модулів, передбачених навчальною програмою, отримання
зворотного зв’язку.

Обсяг програми 30 год.

Форма
підвищення
кваліфікації

Очна, заочна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану.

Перелік
компетентностей,
що набуваються/
удосконалюються

● Розуміння сутності утворення та подальших трансформацій рас, мов, етносів, релігій.
● Оволодіння шляхами формування ключових та предметних компетентностей.
● Формування емоційно-ціннісного ставлення  до довкілля і діяльності людей у ньому та географічне бачення світу
● Усвідомлення того, що знання іноземних мов надає ширші можливості в пізнанні природи
● Уміння й навички використання сучасних форм, методів та технологій реалізації наскрізних змістових ліній;

здатність створювати компетентнісно-орієнтовані завдання в розрізі навчальних тем - населення.

Очікувані
результати

Очікувані результати навчання:
● здатність до опанування нових знань з метою неперервного продовження професійного розвитку;
● здатність застосовувати методи роботи, навчальні матеріали в професійній діяльності вчителя географії;
● здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
● здатність застосовувати технології моделювання та прогнозування в процесі викладання географії;
● здатність виявляти, ставити і вирішувати проблемні питання, застосовувати критичне мислення;
● здатність до використання інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в управлінні й організації

освітнього процесу.

Строки
виконання
програми

Один тиждень

Додаткові послуги

Місце виконання
програми

ХОІППО  м. Хмельницький вул.  Проскурівського Підпілля, 139

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відновідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2022 рік



Графік освітнього
процесу

Відповідно до плану-графіка

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Свідоцтво.


