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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 Тимченко Антоніна - філолог, поетеса (авторка 6 збірок
лірики, кількох книжок для дітей), літературознавець, автор більш ніж 50 наукових та
навчально-методичних публікацій, лауреат і організатор літературних конкурсів, викладач
вищої школи
Назва: Класика української літератури: як зацікавити учнів, аби не ламати зуби через
«забронзовілість»
Мета: Розглянути способи та інструменти підвищення інтересу учнів до вивчення постатей
класиків української літератури через осягнення й нове прочитання творчості митців.
Зміст:

Проблема осягнення учнями класичної літератури.1.
Незвичайність постаті Тараса Шевченка.2.
Унікальність модерної літератури к. ХІХ - п. ХХ ст.: Іван Франко, Леся Українка,3.
«Плеяда».
Вектори зв’язку класики з нашим часом.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: Предметне навчання, Інтегроване навчання, Практичні прийоми
Сформовані компетентності: професійні, вільне володіння державною мовою, мовленнєва,
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, вчителі історії, вчителі зарубіжної літератури, вчителі мов національних меншин,
вчителі української мови та літератури, керівники гуртків



Вартість освітньої послуги: 60 грн.

Очікувані результати: Учасники вебінару розглянуть типові проблеми, що виникають під
час вивчення постатей діячів класичної літератури та їхніх творів; визначать підходи та
інструменти для підвищення мотивації та цікавості школярів до ознайомлення зі спадщиною
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка (і не тільки); а також навчаться вміло
поєднувати вивчення класики із трендами сучасності.

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

