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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР»)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Валізка творчих вправ на уроках зарубіжної літератури».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Харітоненко Леся Анатоліївна, директорка Ірпінського НВО «Ірпінський ліцей
інноваційних технологій - Мала академія наук» Ірпінської міської ради Київської області. Вчителька
початкових класів, української мови та літератури і зарубіжної літератури. Регіональна тренерка НУШ.
Сертифікована тренерка Програми лідерства С. Кові, вчителька-коучка, вчителька-ігротехнік.
4. Мета: ознайомити учасників вебінара з творчими прийомами та вправами на уроках зарубіжної
літератури за змістом творів курсу «Зарубіжна література» 5 – 11 класів.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, творчих прийомів та
вправ, напрямків підготовчої роботи).
6. Зміст:
1) особливості використання творчих прийомів та вправ;
2) види робіт та вправ на етапі знайомства з новим твором (зразки вправ та їх особливості);
3) доцільність використання певних видів робіт під час уроку зарубіжної літератури;
4) головні напрямки підготовчої роботи вчителя до уроку.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) розуміння особливостей використання творчих прийомів та вправ на уроках зарубіжної літератури ,
використовуючи диференційований та індивідуальний підходи до учнів , на етапах підготовки уроку та в
процесі його проведення;
2) ознайомлення з напрямами підготовчої роботи до уроку 5-11 класів (дидактичний матеріал,
емоційна налаштованість).
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути рекомендованим для учителів предметів гуманітарного
циклу, заступників директорів з НВР середньої та старшої школи.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність знаходити нові творчі підходи до вирішення професійних завдань в освітньому
середовищі; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; вміння формувати в
учнів здатність читати з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово; здатність
формувати у здобувачів освіти вміння самостійно навчатися;
фахові: розуміння основних напрямів підготовчої роботи вчителя до уроку зарубіжної літератури;
вміння застосовувати набуті знання у фаховій діяльності; вміння добирати певні види робіт під час уроків
зарубіжної літератури; знання і розуміння доцільності та доречності використання тих чи інших видів
вправ на уроках зарубіжної літератури; вміння формувати в дитини пізнавальний інтерес до уроків
зарубіжної літератури; розуміння специфіки робіт та вправ на етапі знайомства з новим твором.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

