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онлайн курсу підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 
працівників PROTEACH від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»

 

ПРОГРАМА

 
 

Тема: «Ефективна підготовка учнів до частини «Використання мови» ЗНО з 
англійської мови»

Зміст курсу:
1. Ключові аспекти змістового наповнення завдань частини «Використання мови» ЗНО з 

англійської мови.

2.   Аналіз типів завдань частини «Використання мови» ЗНО з англійської мови.

3.  Аналіз найпоширеніших помилок учнів при виконанні завдань частини «Використання мови» 

ЗНО з англійської мови.

4.  Алгоритм виконання учнями завдань множинного вибору та заповнення пропусків у процесі 

підготовки до частини ЗНО «Використання мови».

5. Планування уроку з елементами виконання екзаменаційних завдань ЗНО формату (частина 

«Використання мови»).

6.  Ефективні види роботи на уроці, що допомагають учням обрати найоптимальніший підхід до 

виконання завдань частини «Використання мови».

7.  Шляхи самовдосконалення вчителя екзаменаційного курсу.

8. Сучасні автентичні екзаменаційно-орієнтовані навчальні ресурси що містять завдання у 

форматі ЗНО.
Форма:

Тренер:

Дата:     

Загальний обсяг:    

Документ про підвищення кваліфікації: сертифікат учасника, що відповідає вимогам 

Суб’єкт підвищення кваліфікації: ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн»

Інформація про суб’єкт підвищення кваліфікації: 
•  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІНТЕРНАЛ ЕД'ЮКЕЙШН".
•  Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: 10701020000038253 від 07.12.2009 р. 
•  Є платником податку на прибуток на загальних підставах. 
•  КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Заходи з підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників від ТОВ «Дінтернал 
Ед’юкейшн» розроблено у відповідності до:
•   вимог постанови КМУ №800 від 21.08.2019 зі змінами, внесеними згідно з постановою 

 КМ№1133 від 27.12.2019.
•   типової програми підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов (англійська мова) PROTEACH, розробленої 

ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» та схваленої до використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН 
03.06.2020 №22.1/12-Г-330 www.english.dinternal.education/proteach

дистанційна (серія онлайн тренінгів підвищення кваліфікації вчителів англійської мови)

законодавства. Журнал реєстрації виданих сертифікатів за посиланням 
www.certificate.dinternal.com.ua

Наталя Савченко, співавтор програми PROTEACH, викладач кваліфікації (ICELT, DELTA)
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