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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 Тащенко Ганна - кандидат філологічних наук, доцент
кафедри англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Назва: Когнітивний підхід до вивчення англійської мови, або як зробити навчання дружнім
до нашого мозку
Мета: Ознайомити учасників та учасниць вебінару з когнітивними засадами процесу
навчання та їхнім впливом на засвоєння іноземної мови; розкрити значення уваги та
активації наявних знань в аспекті створення передумов для довготривалого
запам’ятовування; а також висвітлити різні типи вправ, які а) можуть використовуватися
задля привернення уваги учнів та b) слугувати тригером наявних знань учнів.
Зміст:

Мотивація учнів та як її підвищити.1.
Новизна та персоналізація як запоруки привернення уваги учня.2.
Наявні знання – ключ до здобуття нових.3.
Способи активації наявних знань учнів.4.
Роль уваги в процесі навчання.5.

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: Іноземна мова, Наскрізні навички, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, 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.
Особа (особи), які виконують програму: вчителі НУШ, вчителі іноземних мов, вчителі
мов національних меншин, вчителі української мови та літератури, керівники гуртків
Вартість освітньої послуги: 60 грн.



Очікувані результати: Учасники та учасниці вебінару поглиблять знання про мисленнєві
процеси в основі навчання та типи вправ, які допомагають їх активізувати, а також
дізнаються про роль врахування когнітивних чинників для мотивації учнів, що призводить до
більш осмисленого та активного навчання.

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

