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Програма підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними
згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019
Вид освітньої послуги: вебінар
Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна
Розробники: ТОВ «На Урок» та Радогуз Сергій - начальник методичного відділу НТУ "ХПІ",
к.і.н., PhD, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки. Популяризатор
науки серед дітей та молоді. Координатор проектів "Science is fun!", "Суботи з Політехом" та
"Канікули з Політехом"
Назва: Відповіді на найважливіші запитання про ЗНО-2020
Мета: Розглянути основні моменти та нововведення вступної кампанії 2020 року, а також
визначити роль педагога у процесі підготовки школярів до ЗНО.
Зміст:
1. Готуємось до ЗНО.
1.1. Вибір спеціальності.
1.2. Вибір ЗНО.
1.3. Підготовка до ЗНО та пошук бонусів та додаткових балів.
2. Правила прийому.
3. Терміни та дати вступної кампанії.
4. Подача заяв.
5. Спеціальні умови вступу.
6. Конкурс і конкурсний бал.
7. Можливості переведення на бюджет якщо не отримав бюджетне місце за конкурсом.
8. Робота над помилками абітурієнтів попередніх років.
Види діяльності (графік освітнього процесу):
1 година - онлайн-лекція
1 година - самостійна робота та участь у обговоренні результатів.
Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).
Напрями: Предметне навчання
Сформовані компетентності: професійні, управлінська
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про особливості вступної кампанії у
2020 році, а також поглиблять професійні знання про особливості вступу до закладів вищої
освіти (ЗВО), починаючи від складання ЗНО/вступних випробувань, і до моменту
зарахування дитини.
Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники
отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://naurok.com.ua/proof, свідоцтво учасника вебінару, що відповідає вимогам чинного законодавства.

