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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: «Особливості використання флеш-карток у процесі вивчення української мови та
літератури».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Бутурлим Тетяна Іванівна, кандидатка педагогічних наук, спеціалістка вищої категорії,
учителька української мови та літератури, авторка технології формування ґендерної культури
старшокласників у процесі вивчення української літератури, технології формування успішної особистості
в умовах творення нової української держави.
4. Мета: ознайомити освітян із поняттям «флеш-картка» та особливостями використання цього
інструменту на уроках української мови та літератури.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик,
технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених
частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту".
6. Зміст:
1) доцільність використання флеш-карток у роботі з поколінням Z;
2) зв’язок флеш-карток із запам'ятовуванням;
3) технологія створення паперового та віртуального варіанту флеш-карток;
4) рекомендації щодо використання флеш-карток у процесі вивчення української мови та літератури.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) вміння створювати флеш-картки для запам’ятовування інформації на уроках української мови та
літератури;
2) знання як допомогти дітям із короткотривалою пам’яттю та кліповим мисленням легше
запам'ятати значний обсяг інформації.
10. Цільова аудиторія: вебінар може бути корисним для педагогічних та науково-педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність формувати у здобувачів освіти вміння самостійно навчатися; здатність до
розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху;
здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність
знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в сучасному освітньому середовищі;
вміння виявляти та долати бар’єри у процесі навчання; здатність виявляти та вирішувати проблеми у
професійній діяльності;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання
для забезпечення якості освітнього процесу; вміння формувати у здобувачів освіти м’які навички, що
спрямовані на досягнення життєво-професійної ефективності; знання і розуміння алгоритму створення
флеш-карткок та особливостей їх використання на уроках української мови та літератури; здатність
генерувати та реалізовувати творчі ідеї під час освітнього процесу шляхом створення флеш-карток.

* 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)

