
Освітній проект «На Урок»

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ «На Урок»

_________________ Перепелиця Д.О.

"05" жовтня 2021 року

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 Солодар Лідія - вчителька образотворчого мистецтва
Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 імені В'ячеслава Чорновола;
переможниця черкаського обласного етапу конкурсу «Учитель року-2020».
Назва: Як візуальні конспекти відчиняють двері у світ цікавого навчання (на прикладі
уроків мистецтва)
Мета: Розглянути поняття «візуальний конспект» та сфери його застосування, а також
розкрити особливості створення візуальних конспектів у школі (на прикладі уроків
мистецтва).
Зміст:

Візуальний конспект, смарт-картка, скрайбінг, скетчноутінг? Що це таке і де, крім1.
шкільних уроків, їх застосовують.
Особливості створення візуальних конспектів на уроках мистецтва у 8-9 класах.2.
5 секретів поєднання тесту і графічних елементів.3.
Практикум: створімо візуальний мініконспект разом!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, Предметне навчання, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, навчання впродовж життя, культурна, емоційно-
етична
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, вчителі зарубіжної літератури, вчителі естетично-
мистецького циклу, вчителі технологій і трудового навчання, вчителі мов національних



меншин, вчителі української мови та літератури, керівники гуртків, вихователі
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару дізнаються про методи роботи з візуальними
конспектами на уроках мистецтва, розкриють секрети поєднання тексту з малюнками
(рамками, стрілками, схематичними-замальовками творів мистецтва), а також зможуть
створити власний візуальний мініконспект.

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

