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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«#KALYNOVA: УКРАЇНСЬКА ДЛЯ СУЧАСНИХ ОСВІТЯН» 

 
Найменування освітньої опції: #Kalynova: українська для сучасних освітян. 
 
Напрям: розвиток мовленнєвої компетентності, ефективна і грамотна комунікація 

українською мовою, дослідження сучасного україномовного контенту, розкриття 
закономірностей використання мови в різних сферах суспільного життя – її функційних 
стилів та їхньої мовленнєвої системності, навчання впродовж життя. 

 

Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної 
діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом між учительством, 
батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку. 

 
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 – лекції та практичні майстер-
класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: учителі української мови та літератури, всі освітяни. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 60 годин (або 2 кредити 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: 1,5 години 1 раз на тиждень, загалом  20 тижнів 

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

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: передбачається вивчення нових тенденцій у межах різних розділів української 

мови (фонетика, акцентологія, граматика, стилістика); зосередження уваги на залученні 
міжпредметних зв’язків під час вивчення різних тем з української мови; акцентуація на всіх 
змінах нової редакції українського правопису; розгляд особливостей підготовки учнів до 
ДПА та ЗНО з української мови; занурення у нові методи та ІКТ в межах дистанційного 
навчання чи навчання змішаної форми; формування/розвиток стійких навичок 
налагодження неконфліктної комунікації, протидії агресивній комунікації в межах 
вивчення курсу української мови. 

 
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: 
1. Уміння використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мови, 

що вивчається. 
2. 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. 

3. Можливість вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 
професійних завдань.  

4. Поглиблення знань про норми літературної мови, функціональні стилі сучасної 
української мови. 

5. Орієнтація у сучасному україномовному контенті. 
6. Розуміння того, як організувати ділову комунікацію. 
 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 

Максимальна кількість осіб в групі: 25 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
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: 7200 грн. 

Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 
трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 

 
Записатися на курс: 



 
 
 

 

 
Google форма: http://bit.ly/ukrainianforeducators. 
 
* 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). 

http://bit.ly/ukrainianforeducators

