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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 Кобилєва Ольга - вчителька англійської мови в Харківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 Харківської міської ради Харківської області
Назва: Easy ЗНО з англійської мови: граматичний та лексичний практикум, 5 лайфхаків для
успішного складання
Мета: Ознайомити учасниць та учасників вебінару з необхідними формами організації та
підготовки до складання ЗНО з англійської мови.
Зміст:

Із чого розпочати?1.
Якісна підготовка до аудіювання.2.
Граматичний практикум.3.
Мовна прокачка.4.
Лексичний мінімум. Підтягування лексичного словничка.5.
Метод виключення.6.
Що? Де? Коли? Застосунки та сервіси для підготовки.7.
Стратегії миттєвого запам’ятовування та виконання завдань.8.
Переваги онлайн-підготовки.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: Іноземна мова, Предметне навчання, 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: керівники закладів освіти, класні керівники,
вчителі іноземних мов, вчителі мов національних меншин, вчителі української мови та



літератури, керівники гуртків, заступники директора
Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару зможуть повторити вже відомі конструктори
граматичного та лексичного практикуму; отримають поради щодо організації якісної
підготовки до тестування за допомогою онлайн-сервісів; дізнаються про особливості
дотримання таймінгу задля результативності та системності у підготовці; навчаться
виховувати культуру мовлення, використовуючи лексичний мінімум та щоденну мовну
прокачку.

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

