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Програма підвищення кваліфікації педагогічних 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 Горобець Артем - учитель географії Отрадівського закладу
загальної середньої освіти Новотроїцької селищної ради, методист із навчальних дисциплін
навчально-методичного кабінету, сертифікований експерт із інституційного аудиту закладів
загальної середньої освіти.
Назва: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності
Мета: Розглянути можливості використання топонімічних досліджень рідного краю як
засобу соціалізації учнівства.
Зміст:

Особливості топонімічної соціалізації.1.
Варіації топонімічних досліджень як засобу соціалізації учнівства:2.
2.1. Топонімічний плюралізм на прикладі вивчення ойконімів.
2.2. Топонімічне мапування.
2.3. Дослідження годонімів.
2.4. Годоніми як маркери територіальної ідентичності.
2.5. Топонімічне коміксотворення.
Фокус проєктних топонімічних досліджень.3.
Топонімічна соціалізація та НУШ.4.

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: Проєктне навчання, Наскрізні навички, Предметне навчання
Сформовані компетентності: професійні, у галузі природничих наук, техніки і технологій,
навчання впродовж життя
Строки виконання програми: в день прямого ефіру та необмежені з моменту реєстрації
на вебінар, коли записи виступів перебуватимуть у вільному доступі.



Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, вчителі початкової школи, класні
керівники, педагоги-організатори, педагоги закладів позашкільної освіти, вчителі історії,
вчителі географії, вчителі основ здоров'я, вчителі мов національних меншин, вчителі
української мови та літератури, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники та учасниці вебінару розглянуть теоретичні особливості
топонімічної соціалізації учнівства; проаналізують різноманітні варіації дослідження
топонімів як засобу соціалізації здобувачів і здобувачок освіти: топонімічний плюралізм,
топонімічне мапування, топонімічна гносеологія, топонімічна мінливість, топонімічне
коміксотворення; ознайомляться з процесом дослідження годонімів як маркерів
територіальної ідентичності; опрацюють лайфхаки зі створення топонімічних мап і
топонімічних коміксів; звернуть увагу на можливі теми проєктних топонімічних досліджень;
з'ясують зв'язок топонімічної соціалізації та Концепту «Нова українська школа»; підвищать
свою професійну компетентність.

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

