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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 Бондар Тетяна - кандидат філософських наук, старший
викладач кафедри менеджменту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського, регіональний
тренер Освітньої платформи "Критичне мислення" в Полтавський області, тренер з
медіаграмотності
Назва: Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти та інші
інструменти
Мета: Розглянути скрайбінг, скейчноутінг, інтелект-карти, інфографування та інші
ефективні сучасні інструменти для планування, схематизації та розпаковування інформації,
а також ознайомитись із найбільш продуктивними методиками та цікавими ресурсами.
Зміст:

Візуалізація: як це працює? Основні механізми продуктивності.1.
Ефективне застосування візуальних інструментів у навчанні: ЩО, ДЕ, і ЯК краще2.
використати.
Скрайбінг: інструменти, етапи створення, лайфхаки від відомих тренерів та онлайн-3.
ресурси для навчання.
Скетчноутінг: як легко запакувати/розпакувати та запам’ятати будь-яку інформацію.4.
Інтелект-карти/майндмеппінг Тоні Б`юзена: ноу-хау у використанні.5.
Лайфхаки для допитливих: візуальні заготовки, інфографіка, PowerPoint по-новому,6.
візуальний маркетинг та дизайн-мислення у реальному житті.
Малювання як терапія та засіб від професійного вигорання: корисні прийоми арт-7.
терапії, дудлінг, зентагли.
Додаткові цікаві онлайн-ресурси з теми: дистанційні платформи, спільноти, вебінари.8.
Креативна бібліотечка: що варто прочитати з теми в першу чергу.9.

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: Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, інноваційність
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 основні принципи та переваги
візуалізації навчального матеріалу, розглянуть чимало ефективних технік візуалізації
(скрайбінг, скейчноутінг, інтелект-карти, інфографування тощо), а також навчаться
використовувати спеціальні сервіси та інструменти для створення наочних матеріалів.

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.

https://naurok.com.ua/proof

