
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Онлайн-курс Тетяни Бутурлим

«Особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними»
(16.08.2021 – 29.08.2021)

Затверджую
Директорка освітнього центру

«Школа успіху»
Бутурлим

 Напрями підвищення кваліфікації: інноваційність; розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмету, фахових методик,
технологій); використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.
 Удосконалення компетентностей: інформаційно-цифрових, фахових компетентностей, уміння вчитися впродовж життя.
 Суб’єкт підвищення кваліфікації: освітній центр «Школа успіху».
 Розробник: освітній центр «Школа успіху» (Тетяна Бутурлим).
 Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
 Вид підвищення кваліфікації: онлайн-курс.
 Місце проведення: м. Ніжин, Чернігівська обл., ОЦ «Школа успіху», закрита онлайн-кімната Google Meet.
 Дата проведення: 16.08.2021 – 29.08.2021.
 Час проведення: 18.00 - 20.00 год. (12 онлайн-уроків по 2 год, 4 год. – виконання домашнього завдання, 2 год. – підготовка до заліку, контрольне

тестування).
 Обсяг: 30 години (1 кредит ЄКТС).
 Вартість: 500 грн.
 Документ про підвищення кваліфікації: сертифікат.
 Спікерка та модератор: Бутурлим Тетяна Іванівна, ФОП, директорка ОЦ «Школа успіху», канд. пед. наук, учителька української мови та

літератури, півфіналістка Національної освітньої премії «Global Teacher Prize Ukraine» (2017-2018 рр.), засновниця «Клубу щасливих освітян», член
освітнього осередку «PedHub», співзасновниця ГО «ІНІЦІАТИВА В ДІЇ», авторка онлайн-проєкту “Створення колективного посібника “Знай українську!”,
співавторка посібника “Знай українську!”.
 Учасники: освітяни. Кількість осіб у групі: до 100 чол.
 Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.
 Очікувані результати: здобувач освіти знає структуру, види флешкарток; розуміє методику їх створення та використання; уміє розробляти

паперові флешкартки (текстові, асоціативні, графічні, із аудіо- та відеконтентом, тестами), створювати віртуальні картки з допомогою різноманітних
онлайн-сервісів; реалізує інтегрований підхід у процесі їх створення та застовування.
 Подальший супровід учасників вебінару: надання індивідуальних консультацій через електронну пошту та соціальні мережі.
 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/odMcQZFGRt1yPYaQ9
 Фотозвіт: https://successnizhin.blogspot.com/p/16082021-29082021_21.html
 Сертифікати: https://successnizhin.blogspot.com/p/16082021-29082021.html
 Відгуки освітян про участь у заходах від ОЦ «Школа успіху»: https://successnizhin.blogspot.com/p/blog-page_31.html
 Журнал реєстрації виданих сертифікатів: https://drive.google.com/file/d/1NguZD6rqobLdLFzzb2azWEN-Z5MNE_LJ/view?usp=sharing

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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