ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівниця Освітнього центру
«Я І МОЯ ШКОЛА»
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ПРОГРАМА SPEAKING CLUB З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
«ЖИТИ, ТВОРИТИ, ЛЮБИТИ УКРАЇНСЬКОЮ»
Найменування освітньої опції: Жити, творити, любити українською.
Напрям: 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:
Софія Бутко – кандидатка
філологічних наук, доцент кафедри української мови ХНУ
імені В. Каразіна, членкиня ГО «ЕкспертиЗА Реформ» (20172020 рр.), один із провідних напрямків – поширення
українськомовного середовища на Харківщині, керівниця
мовного клубу «Заговорімо, аби бачити одне одного»,
співавторка навчальних посібників для підготовки до ЗНО з
української мови і літератури, співавторка і ведуча подкасту
«Говорімо українською правильно» на студентському Радіо
університету.
«Хочеш іти швидко – іди сам, хочеш іти далеко – ідіть
разом»

Форма і вид освітнього процесу: форма – очна, вид – мовний клуб. За
необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання.
Цільова аудиторія: усі, хто хочуть заговорити українською мовою або
підвищити свій рівень володіння, незалежно від віку, професії, статусу.
Обсяг в годинах: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС)/ 60 годин (або 2 кредити
ЄКТС)/ 90 годин (або 3 кредити ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 1,5 години 2 рази на тиждень, загалом
10 тижнів/ загалом 20 тижнів/ загалом 30 тижнів – очно.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2.
Зміст:
У межах курсу заплановано набуття базових знань і навичок з української
граматики та орфоепії (правильної вимови), підвищення рівня культури
мовлення
(шляхом відпрацювання
типових лексичних, граматичних,
стилістичних помилок) та культури листування (шляхом набуття навичок
грамотного письма).
Культурно-пізнавальний складник курсу передбачає фрагментарне
ознайомлення з визначними подіями і постатями української історії та культури,
вивчення окремих художніх та публіцистичних творів української літератури, як
сучасної, так і класичної.
Матеріал курсу передбачає застосування як класичних (елементи лекції,
виконання практичних завдань), так і новітніх інтерактивних методів навчання
(презентації, ігрові завдання, мозкові штурми, дебати тощо).
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
- мовно-комунікативна компетентність;
- предметна компетентність;
- психологічна компетентність;
- емоційно-етична компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя.

Очікувані результати навчання: формування навичок правильного і
яскравого мовлення українською мовою, знання і розуміння сучасного
україномовного контенту з науки, культури, історії, літератури, оволодіння
навичками
грамотного
письма,
формування
бажання
й
уміння
вдосконалюватися й здобувати нові знання протягом усього життя.
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 10 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, 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 навчання: безоплатна.
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/ukrainianspeakingclub.

* 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).

