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Начальникам управлінь, відділів освіти
міських рад, райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад,
керівникам науково-методичних установ,
інтернатних закладів освіти

Про проведення обласного семінару
«Нові стандарти, програми й підручники та нові/старі проблеми шкільної історичної освіти»
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
спільно з Українським інститутом вивчення Гол окосту «Ткума» із метою
підвищення професійного рівня вчителів-суспільствознавців Миколаївської
області, якісної реалізації оновлених навчальних програм з історії України для
5-9 та 10-11 класів у 2019-2020 навчальному році 15 березня 2019 року о 10.00 на
базі Миколаївської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 57 імені Тараса
Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради проводить обласний семінар
«Нові стандарти, програми й підручники - та нові/старі проблеми шкільної
історичної освіти» (далі - Семінар). У роботі Семінару візьмуть участь: Ігор
Щупак, к.і.н., директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», член
Українсько-Польської та Українсько-Німецької комісій істориків, заслужений
працівник освіти України, автор шкільних підручників для 4-11 класів; Василь
Павлов, історик, провідний спеціаліст відділу військово-патріотичного виховання
Генерального Штабу Збройних Сил України; Ірина Піскарьова, учитель вищої
категорії, учитель-методист, керівник освітнього відділу Українського інституту
вивчення Голокосту «Ткума», автор шкільних підручників для 5-6 класів.

Учасники матимуть змогу ознайомитися з новими підручниками для 5 і
10 класів і найновішими, 2019 року - для 6 і 11 класів, особливостями викладання
історії Голокосту та інших геноцидів, воєнної історії сучасної України.
До участі запрошуються педагоги, які викладають історію у
5-6 та 10-11 класах.
Місце проведення: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46.
Організатори забезпечують відшкодування вартості проїзду до місця
проведення Семінару із населених пунктів відповідних районів/міст/ОТГ (за умови
наявності проїзного документа).
Заявки на участь у Семінарі надіслати до 13 березня 2019 року на електронну
адресу (додаток): olena.irtvscheva@moippo.mk.ua.
Додаток: на 1 арк.
Т. в. о. директора

Л. ТРУБНІКОВА
/

Олена Іртшцева (067) 196 77 20

Додаток
Заявка на участь у семінарі
«Нові стандарти, програми й підручники та нові/старі проблеми шкільної історичної освіти»
ПІБ

(повністю)

Т. в. о. директора

Заклад освіти,
район/місто/ОТГ

У яких класах
викладаєте
історію
у 2018-2019
н.р

У яких класах
викладатимете
історію
у 2019-2020
н. р

Контактний
телефон

Л. ТРУБНІКОВА

