
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Онлайн-курс від авторів посібника «Пізнай мистецтво художнього слова!»

«СУЧАСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (25-31 жовтня 2021 р.)

Затверджую
Директорка освітнього центру

«Школа успіху»
Тетяна Бутурлим

 Напрями підвищення кваліфікації: інноваційність; розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та
цифрових технологій в освітньому процесі.
 Удосконалення компетентностей: інформаційно-цифрових, фахових компетентностей, ініціативності, уміння вчитися впродовж життя.
 Суб’єкт підвищення кваліфікації: освітній центр «Школа успіху».
 Розробник: освітній центр «Школа успіху» та автори посібника «Пізнай мистецтво художнього слова! (сучасний підхід у підготовці до ЗНО»

(Т. Бутурлим, Л. Король, М. Лисак, Н. Немировська, Т. Панасюк, Л. Пилат, Т. Руденко, І. Турик, А. Харитонова).
 Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
 Вид підвищення кваліфікації: онлайн-курс.
 Місце проведення: м. Ніжин, Чернігівська обл., ОЦ «Школа успіху».
 Дата проведення: 25-31 жовтня 2021 р.
 Час проведення: незакріплений (учасники переглядають відеоуроки в зручний час, виконують домашні завдання та контрольне тестування).
 Вартість: 600 грн.
 Документ про підвищення кваліфікації: сертифікат. Обсяг: 30 годин.
 Спікери: Т. Бутурлим, Л. Король, М. Лисак, Н. Немировська, Т. Панасюк, Л. Пилат, Т. Руденко, І. Турик, А. Харитонова.
 Кількість учасників: 15-150.
 Мета: ознайомити слухачів онлайн-курсу з інноваційними підходами у вивченні української літератури від давнини до сьогодення.
 Зміст: методика викладання української літератури в закладах освіти.
 Очікувані результати: опановано методику використання інноваційних підходів у викладанні української літератури в закладах освіти;

опрацьовано такі відеоуроки: «Теорія літератури», «УНТ», «Давня українська література», «Українська література ІІ половини ХVІІІ – початку ХХ
століття», «Українська література ХХ століття», «Українська література ХХІ ст.», «Завдання ЗНО нового типу (аналіз ліричного твору)»,
«Узагальнення вивченого (самоперевірка)»; сформовано практичні вміння застосовувати в педагогічній діяльності узагальнювальні таблиці, схеми,
інтелект-карти, артбуки, меми, комікси, сюжетні ланцюжки, флешкартки, історії створення творів, цитатники, інфографіку, інтерактивні завдання
(«Знайди зайве», «Порівняй» та ін.), тести, онлайн-ігри, інтерактивні аркуші, завдання ЗНО, аналізувати поетичні твори за новим форматом іспиту,
використовувати аудыо- та відеотеку (позитивні афірмації, релаксації, літературні хвилинки, переказ та аналіз текстів); удосконалено потребу
створювати навчальні посібники нового типу, віднаходити сучасні технології формування знань, умінь та навичок здобувачів освіти, готувати учнів
до ЗНО в контексті технології позитивного мислення.
 Покликання на сайт ОЦ «Школи успіху», де розміщена програма онлайн-курсу: http://school-of-success-2020.pp.ua/?page_id=1159
 Реєстраційна форма: https://forms.gle/xrJ49mfcncmt2ybYA
 Сертифікати: https://successnizhin.blogspot.com/2021/10/25-31-2021.html
 Журнал реєстрації виданих сертифікатів: https://cutt.ly/yE5Is0H
 Відгуки освітян про участь у заходах від ОЦ «Школа успіху»: https://successnizhin.blogspot.com/p/blog-page_31.html

Інформація про суб’єкт підвищення кваліфікації:
 Фізична особа-підприємець - Бутурлим Тетяна Іванівна.
 Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань: 2 063 000 0000 011489 від 16.08.2018 р.
 Витяг із реєстру платників єдиного податку: № 3538 / 25-13 від 21.08.2018 р.
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