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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ  
«ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»  
 

Найменування освітньої опції: Програма підготовки до державного іспиту з 
української мови. 

 
Напрям: підготовка до складання іспиту на рівень володіння державною мовою, а 

також ефективна і грамотна комунікація українською мовою, розвиток мовленнєвої 
компетентності, дослідження сучасного україномовного контенту, розкриття 
закономірностей використання мови в різних сферах суспільного життя – її функційних 
стилів та їхньої мовленнєвої системності, навчання впродовж життя. 

 
Мета: підготовка до складання іспиту на рівень володіння державною мовою, 

розкриття закономірностей використання мови в різних сферах суспільного життя, тобто 
її функціональних стилів та їх мовленнєвої системності, розвиток навичок ораторської 
майстерності під час використання української мови в усній комунікації. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
Розробниця програми: 
Юлія Гарюнова, кандидатка філологічних наук, доцент кафедри 

української мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна, авторка низки видань для 
підготовки до ЗНО з української мови та літератури, зокрема 
інтерактивних довідників та коментованих хрестоматій, співавторка 
Олександра Авраменка, авторка майстер-класів й вебінарів для вчителів 
і учнів з нової редакції українського правопису. 

 
«Сміливі завжди мають щастя» (І. Багряний). 



 
 
 

 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – міні-лекції та практичні 

майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного 
навчання. 

  
Цільова аудиторія: держслужбовці; працівники, які обіймають керівні посади; 

потенційні учасники тестування на рівень володіння українською мовою. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 6 

до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки й графік виконання програми: 2 години 1 раз на тиждень, загалом  15 тижнів 

– очно.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  

Тема заняття Теоретичний 

блок 

Практичний 

блок 

Матеріал для 

проведення 

заняття 

Самопрезентація. 
Основна інформація 
про учасників 
спілкування. 

 

Основні 

комунікативні 

формули 

спілкування. 

Правила вимови 

звуків української 

мови. Важливість 

вимови під час 

публічних 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

із 

самопрезентації. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 



 
 
 

 

виступів. 

Підготовка до 
публічного виступу. 
Складання плану й тез. 

Засоби 

милозвучності 

української мови. 

Урахування 

правил 

милозвучності 

при написанні 

текстів різних 

стилів. 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з підготовки до 

публічного 

виступу. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

  Публічний виступ.  
Як підготуватися до 
несподіваних питань? 
Укладання конспекту 
мовленнєвих формул-
заготовок. 

Форми 

звертання в 

українській мові. 

Сучасне ділове 

спілкування. 

 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з підготовки до 

публічного 

виступу. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Особливості усного й 
писемного ділового 
спілкування. Уникнення 
небажаних клішованих 
сполук. 

Відмінювання 

прізвищ. Сучасне 

електронне 

ділове 

спілкування. 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення ділової 

комунікації. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Як бути підготовленим 
до незапланованого 
виступу? 
Укладання конспекту 

мовленнєвих формул-

заготовок. 

Граматичні 

помилки в 

усному й 

писемному 

мовленні. 

 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення ділової 

комунікації. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

 

Робота зі структурою 
речення в усному 
мовленні. 

Родовий відмінок 

іменників. 

Граматичні 

помилки в роботі 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення 

невимушеної 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 



 
 
 

 

з іменниками. комунікації. Відеозаписи. 

Числова інформація в 
усному й писемному 
мовленні. Добирання 
доречних конструкцій.  

Числівникові 

конструкції в 

діловому 

мовленні. 

 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення 

невимушеної 

комунікації в 

різних стилях 

мовлення. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Числова інформація в 
усному й писемному 
мовленні. 
Передбачення й 
уникнення помилок. 

 

Особливості 

надання 

цифрової 

інформації 

(числівник + 

іменник). 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення 

невимушеної 

комунікації в 

різних стилях 

мовлення. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Робота з інформацією-
означенням в усному й 
писемному мовленні. 
Добирання варіантів 
заміни мовних 
конструкцій. 

Особливості 

вживання 

прикметників в 

українській мові. 

 

Індивідуальні й 

групові тренінги 

з ведення 

невимушеної 

комунікації в 

різних стилях 

мовлення. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Інформація, яка 
передбачає поєднання 
ознаки й дії. Добирання 
варіантів заміни мовних 
конструкцій. 

Особливості 

використання 

дієприкметників 

в українській 

мові. 

 

Тренінги з 

написання 

текстів, які 

передають 

поєднання 

ознаки й дії. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Інформація, яка 
передбачає 
відтворення додаткової 
дії. Добирання варіантів 

Особливості 

використання 

дієприслівників в 

Тренінги з 

написання 

текстів, які 

передають 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 



 
 
 

 

заміни мовних 
конструкцій. 

 

українській мові. 

 

відтворення 

додаткової дії. 

Практикум з 

уникнення 

граматичних 

помилок. 

Відеозаписи. 

Інформація про дію в 
усному й писемному 
мовленні. Уникнення 
неправильних 
дієслівних конструкцій.  

 

Наказовий спосіб 

дієслів. 

 

Тренінги з 

написання 

текстів, які 

передають 

інформацію про 

дію. Практикум з 

уникнення 

граматичних 

помилок. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Поняття про суржик, 
жаргон, сленг. 
Марковані стилістично 
слова. Поняття про 
літературну норму.  

Основні типи 

лексичних 

помилок. 

 

Практикум з 

уникнення 

лексичних 

помилок в 

усному й 

писемному 

мовленні. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Причини порушення 
лексичних норм. 
Уживання просторіч і 
росіянізмів. 

Основні типи 

лексичних 

помилок. 

 

Практикум з 

уникнення 

лексичних 

помилок в 

усному й 

писемному 

мовленні. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Інформація про 
обставини виконання 
дії. Добирання варіантів 
заміни мовних 

Використання 

прийменників у 

діловому 

Практикум з 

уникнення 

граматичних 

помилок в 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 



 
 
 

 

конструкцій. мовленні. 

 

усному й 

писемному 

мовленні. 

Відеозаписи. 

Динаміка мовних 
процесів. Чому мова 
постійно змінюється? 

Зміни в новій 

редакції 

українського 

правопису 

2019 р. 

 

Практикум із 

використання 

правил нової 

редакції 

українського 

правопису 

2019 р. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Динаміка мовних 
процесів. Поняття про 
правила правопису, які 
можуть мати варіанти-
дублети. 

Зміни в новій 

редакції 

українського 

правопису 

2019 р. 

Практикум із 

використання 

правил нової 

редакції 

українського 

правопису 

2019 р. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Як не боятися помилок 
в усному й писемному 
мовленні? Формування 
особистого мовного 
образу. 

Мова на межі між 

психологією й 

комунікацією.  

Практикум із 

написання 

доповіді на 

довільну тему. 

Конспект міні-

лекції й 

практичних 

вправ. 

Відеозаписи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є виявлення зв’язку стилістики та 
культури мовлення з іншими науковими дисциплінами; визначення змісту основних 
понять курсу; поглиблення знань про норми літературної мови, функціональні стилі 
сучасної української мови; розкриття особливостей уживання мовних одиниць різного 
рівня з певною стилістичною метою; уміння робити редакторську правку тексту. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- мовно-комунікативна компетентність; 
- предметна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 



 
 
 

 

- здатність до навчання впродовж життя. 
 
Загальні: 
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  
- здатність бути критичними і самокритичними;  
- здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями;  
- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації. 
 
Очікувані результати навчання: 
- підготуватись до успішного складання іспиту на рівень володіння державною 

мовою; 
- уміння використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мови, 

що вивчається; 
- здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову, що вивчається, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 
спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у різних сферах життя; 

- можливість вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 
професійних завдань; 

- поглиблення знань про норми літературної мови, функціональні стилі сучасної 
української мови; 

- орієнтація у сучасному україномовному контенті; 
- розуміння того, як організувати ділову комунікацію. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 10 осіб. 

 
Максимальна кількість осіб в групі: 27 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, бонусні конспекти та відеолекції. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість навчання:  7200 грн. 



 
 
 

 

 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, допомога 

особам з інвалідністю. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

 


