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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 Горобченко Ірина - завідувач міського методичного
кабінету відділу освіти м. Горішні Плавні, учитель-методист української мови і літератури,
зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області.
Назва: Використання елементів швидкочитання на уроках літератури: навчальні
перспективи та практичні поради
Мета: Розглянути переваги та можливості впровадження швидкочитання в освітній процес
для активізації пізнавальної діяльності учнів, мотивації до саморозвитку, розуміння і
засвоювання прочитаного.
Зміст:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хитрощі для натхнення. 5 хвилин цікавих новин.
Техніка швидкого читання Теодора Рузвельта. Навички швидкої навченості.
Динамічне читання vs інтенсивне читання.
Технологія чи міф?
Нормативи швидкості читання.
Як стати генієм швидкочитання?
ТОП практичних порад, як допомогти дитині вчитися із задоволенням.
А все ще тільки почалося, або «Читати? Читати… Читати!».

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, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: вільне володіння державною мовою, навчання впродовж
життя, мовленнєва
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 навчаться обирати прийоми розширення кута
зору та підвищення техніки читання; застосовувати види читання, які поліпшують
концентрацію уваги учнів; використовувати на практиці вправи на розвиток швидкості
мислення; навчати дітей покоління Z цікаво і вмотивовано; використовувати вправи для
збереження свого і дитячого зору.
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.

