ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказ комунального закладу «Мала
академія наук» учнівської молоді
Херсонської обласної ради
від 26.02.2021р. № 20-О
Повна назва закладу освіти –
суб’єкта підвищення
кваліфікації
Вид програми з підвищення
кваліфікації
Авторка
Назва програми з підвищення
кваліфікації
Мета

Напрям

Комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної
ради
Спецкурс (дистанційна форма проведення)
Демченко Алла Вікторівна, кандидатка філологічних наук, доцентка
«Дослідження художнього твору: текст і підтекст»
забезпечення професійного зростання, удосконалення науково-методичних умов для
творчої діяльності, використовуючи набуті цінності, знання, вміння, навички і досвід
у межах різних ситуацій фахової літературознавчої підготовки, посилення
практичної спрямованості за умови збереження фундаментальності професійної
підготовки.
– розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій);
– формування вмінь активно
застосовувати навчальні досягнення у нових
ситуаціях;
– уміння актуалізувати накопичені знання та вироблені навички у процесі фахової
діяльності, що інтегровані у здатність ефективно реалізувати у практичній
діяльності свою професійну кваліфікацію і досвід;
– удосконалення вмінь використання інформаційно-комунікативних та цифрових
технологій в освітньому процесі;

– оновлення змісту професійної підготовки шляхом осучаснення змістового матеріалу
нормативних літературознавчих курсів, розроблення й впровадження варіативних
інтегративних курсів;
– набуття знань із психології сприйняття, розуміння, усвідомлення, інтерпретації
художньої словесності, сучасної літературної творчості;
– оволодіння критеріями художності творів та методикою визначення рівнів
художності літературних текстів.
Коротка анотація змісту
програми

Особливості курсу: програма зорієнтована на вдосконалення здобутих знань і
вмінь, їх конструювання і використання для
виконання
інших
завдань
літературознавчого характеру в нових навчальних ситуаціях, зокрема у керівництві
учнівською науковою роботою; реалізує потребу в професійному самовдосконаленні
№
Тема заняття
з/п
1
Навчально-дослідницька діяльність учнівчленів Малої академії наук: методологія,
сучасні вимоги до наукових робіт
2
Структура науково-дослідницької роботи
учнів.
3
Інноваційні методи навчання сучасної
української літератури: текст і підтекст
художнього твору
4
Робота над художнім тестом. Особливості
аналізу літературних творів різних жанрів

Тривалість,
годин
4 години
4 години
2 години
4 години

Форма заняття
Лекція
Самостійна
робота
Семінар
Самостійна
робота.
Дистанційна
консультація

ІТ-технології під час вивчення літератури.
Підготовка учнів до захисту наукового
дослідження
6
Підготовка відеопоезій, буктрейлерів, QRкодів
7
Конференція з обміну досвідом
8
Підготовка індивідуального творчого
завдання
9
Підсумок. Творча робота (індивідуальні
завдання)
Квітень-травень 2021 р.
Середа, четвер 18.00
30 год./1 кред. ЄКТС
Дистанційна
5

Графік освітнього процесу
(орієнтовні дати/дні, час)
Обсяг (годин)
Форма (форми) підвищення
кваліфікації
Перелік компетентностей, що
вдосконалюватимуться/
Набуватимуться

Документ про підвищення
кваліфікації, передбачений
програмою

2 години

Тренінг

6 години

Самостійна
робота
Круглий стіл
Дистанційна
консультація
Захист творчої
роботи

2 години
4 години
2 години

- здатність застосовувати інноваційні технології та активні методи навчання
особистості фахівця з інноваційним типом критичного мислення;
- здатність удосконалювати уміння аналізувати й інтерпретувати художні тексти
сучасної української літератури і навички, що забезпечують повноцінне осмислення
літературно-критичних праць;
- здатність до постійного саморозвитку, літературознавчої ерудиції і професійної
саморегуляції;
- громадянська, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність.
Сертифікат

