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IJporpaMa ni.zJ.BHil.lCHHH KBaJii<i>iKau,ii DC,ll.arori'-IHHX npauiBHHKiB* 

1. HanMCffYBaHHH: «MOBHHH MeHe,ll)KMeHT B OCBiTi Ta KOMyHiKaTHBHi CTpaTeri'i». 

2. HanpHM: Po3BHTOK Ta B,llOCKOHaJieHHR 3aranbHHX i npoq>eciHHHX KOMIIeTeHTHOCTeM ne)J,aroril£HHX 

npauiBHHKiB 3 IIHTaHh MOBHOro ynpaBJiiHHR B OCBiTi; IIJiaHyBaHHH Ta BnpoBa)J,)KeHHH eq>eKTHBllliX 

KOMYHiKaTHBHHX CTpaTeriH nournpeHHH impopMauii' npo 3MiHH Ta Hanaro,n)KeHHH cnianpaui Mi)K 

yciMa ytiaCHHKaMH OCBiTHbOro npouecy; MOBHa Ta MOBJieHHE:Ba KOMIIeTeHTHOCTi - BiJihHe BOJIO)J,iHHH 

,nep)KaBHOIO MOBOIO. 

3. BH,ll. ni.zJ.BHinCHHH KBaJii<l>iKau,ii: OHJiaHH-Kypc. 

4. <l>opMa ni.zJ.BHil.lCHHH KBaJii<l>iKau,ii: ,llHCTaHUiMHO. HaaqaHHR Bi)J.6yaaCThCH Ha caH.Ti OCBiTHhO'i 

OHJiaH.H-iHiuiaTHBH «€-MoBa» https://emova.language-ua.online/courses/EMOVA101 

5. IJ;iJihOBa ay,ll.HTOpiH: Bq11TeJii, aq11TeJii-npe,nMeTHHKH Ta a)J,MiHiCTpauiR 3aKJia)J.iB TIOBHO'i 3araJibH01 

cepe)J,HhO'i OCBiTH Ta imrri rre,naroriqHi npauiBHHKH, HKi MaIOTh 3,niHCHIOBaTH OCBiTHIO )J.iRJibHiCTh, 

T06TO HaaqaHHR, ,nep)KaBHOIO MOBOIO Ta 3auiKaBJieHi ni,nBHIUHTH CBiH piBeHh KOMyHiKanrnHHX 

KOMIIeTeHTHOCTeH., IIOKpaIUHTH 3HaHHR Ta HaBHqKJi y MOBHOMY MeHe,n)KMeHTi. 

6. Po3po6HHK Ta peaJihau,iH: fpoMa,ncbKa opraHi3auia «YKpatHChKHH Cairn 3a rri,nrpHMKH 

Tipe,ncTaBHHUTBa <l>oH,ny faHca 3aH,neJIH BM. K:m:si Ta MitticTepcrna ocsin1 i HayKH YKpa'iHtt.** 

7. MCTa: 
36iJihIIIHTH o6i3HaHiCTh yqHTeJiiB i KepiBHHKiB 3aKJia,niB 3aranhHO'i cepe,nHhOl OCBiTH mo,no 3MiH 

3aKOHO,llaBCTBa OCBiTHhOi' Ta MOBHOi' cq>ep; y TIHTaHHHX peani3aui'i eq>eKTHBHHX MeTO,niB MOBHOro 

MeHe)J,)KMeHTY B ocaiTi, BHKOpHCTaHHH CytiaCHHX KOMyHiKanl.BHliX ittcrpyMeHTiB 3 MeTOIO RKOMOra 

KOM<pOpTHirnoro rrepexo,ny yqacHHKiB OCBiTHhOfO npouecy Ha HaBqaHHH ,nep)KaBHOIO MOBOIO. 

TioKpaIUHTH 3aranhHHH piBeHh BOJTO)liHHH ,nep)KaBHOIO MOBOIO cnyxaqis Kypcy. 

MoTHByBaTH BrrpoBa)J,HTH 3,uo6yTi 3HaHHH B OCBiTHiH rrpouec. 

8. 3MiCT: 
MoBOIO OCBiTHhOfO npouecy B 3aKJTa,nax 3aranhHOi' cepe,llHboi' OCBiTH € ,nep)KaBHa MOBa. TaK, 3 noqaTKY 

HOBOfO HaBqaJihHOfO poKy (3 BepeCHR 2020 poKy), lllKOJIH B HKliX TIOBHiCTIO a6o '-iaCTKOBO )J,0 UhOfO MOMeHTY 

HaaqaHHR Bi,n6yaanocR Bi,nMiHHOIO Bi)J, ,nep)I<aBHOl MOBOIO, MaIOTh Y3fO,llliTH Beeb OCBiTHiii npouec i3 HOBHM 

OCBiTHiM Ta MOBHHM 3aKOHO,UaBCTBOM YKpai'HH. ,[(JIH e<peKTHBHOro BnpoBa,ll)KeHHH TaKoi' HOpMli 3aKOHY, 

30KpeMa crnopeHHH 6e3neqHQfO yKpa'iHCbKOMOBHOfO OCBiTHhOro cepe,noBHIUa, B IIIKOJiax i 6y JIO po3p06JieHO 

ueii Kypc. 

JleKUiHHi Ta ,llO)J,aTKOBi MaTepianH Kypcy ,llOTIOMO)KYTh: 

)J.i3HaTHCR npo IIOHHTTH «MOBHOfO MeHe,ll)KMeHTy» Ta po3umpHnt BJiactte po3yMiHHH npoueciB MOBH, 

BnpoBa,ll)KeHHH MOBHOfO MeHe,ll)I<MeHTY B ycix rry611iqHHX cq>epax, 30KpeMa OCBiTHiH; 

TIOMipKyBaTH npo <pOpMyBaHHH HauioHaJihHOi' i,n:eHTHl-IHOCTH Ta BHXOBaHHH MOBHOi' CBi,llOMOCTH, ,lle 

o,ntty 3 KJIIO'-iOBHX poneii ai,nirpaE: ocsiTa; 

,n:i3HaTHCH npo MO)l<JIHBOCTi Ta YMOBH crnopemrn 6e3neqHoro yKpa'iHChKOMOBHOro OCBinihOfO 

rrpocrnpy ,norroMo)Ke )J,ocsi,n: o,n:Hid 3j wKin tta cxo,n:i, HKa p03noqana ueH npouec me ,no 

ynpoBa,U)KeHHH ai,unoBi,UHOfO 3aKOI-W,llaBCTBa. ' . . 

o6paTH crpaTerii' Ta ,n:iE:Bi MeTO,llH B,llaJlO HaJiafO,U)KyBaTH 3B 513KH Ta_B3a€MO,ll110, KepyBaTH eMOUl.SIMH 

i po3BHBaTH cnoci6 MHCJleHH.SI cnpHMOBaHHH Ha p03BHTOK 6y,nb-,Ue I 6y,nb-KOJHf; 

HCR '-iiTKO JIOfi'lHO i rpaMOTHO cpopMy JIIOBaTtt BJlaCHe BHCJIOBJieHHH nep)KaBHOlO MOBOIO -
HaB'-ilfT , . . . . 

· · · MaTepianH rrpaI<TlP-IHOfO MO,lly JIIO cnpHMOBaHI Ha 01,llBHW.em-rn ptBHH: rpaMOTHOCTl 
B1,llITOBl,llHI . . 

MOBJJeHHjJ rre,n:arorit.JHHX npaUJBHHKI~.. .. . 

' 3MiH y npaBOTI.HCI I B)Ke 3aCTOCOByBaT.H IX 1-1a npaKTHUI. 
6yn1 B Kypc1 HOBHX 

9. 011iKyBaHHi pe3yJihT3TH uas11aHJU1: 
1 
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Курс розроблено так, аби сприяти формуванню конструктивного діалогу та доланню стереотипів 

щодо несприйняття української мови в освітньому просторі. Окремі матеріали курсу спрямовані на те, 

щоб розвивати відповідні переконання.  

Отже, під час навчання ви:  

 здобудете нові знання в галузі мовного менеджменту та комунікативних стратегій; 

 сформуєте позитивне ставлення до зміни умов спілкування та готовність до порозуміння 

державною мовою; 

 усвідомите власні комунікативні потреби і цілі та визначите ефективні методи їх 

досягнення; 

 покращите вміння чітко, логічно і грамотно формулювати свою думку державною мовою; 

 підвищите загальний рівень грамотності усного та писемного мовлення; 

 дізнаєтеся про становлення української правописної системи та про зміни в новому 

правописі української мови.  

10. Обсяг (тривалість) програми: 54 год / 1,75 кредиту ЄКТС. 

11. Перелік компетентностей, що вдосконалюються / набуваються: 
загальні ― знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу; мовна, вільне 

володіння державною мовою; мовленнєва, уміння висловлювати власну думку усно та письмово; 

навчання упродовж життя, здатність формувати у здобувачів освіти вміння самостійно навчатися; 

формування умінь критично та системно мислити, вміння виявляти і долати комунікативні бар’єри та 

непорозуміння, конструктивно  розв’язувати  непорозуміння, керувати емоціями, обирати відповідні 

стратегії; 

фахові компетентності ― здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою 

розширення кола професійних компетентностей; інформаційно-комунікативна, здатність 

співпрацювати з іншими людьми; емоційно-етична та психологічна; громадянська та соціальна, 

пов’язані з ідеями справедливости, усвідомленням рівних прав і можливостей усіх учасників 

освітнього процесу; здатність до створення безпечних, психологічно-комфортних та толерантних умов 

освітнього процесу під час мовного управління; формування системи цінностей, мети та завдань 

професійної діяльності та виховання мовної свідомости.  

12. Вартість: безкоштовно.  

Після реєстрації слухач курсу отримує доступ до відеолекцій, завдань, додаткових 

матеріалів та рекомендованої літератури згідно з темами лекцій. 

13. Документ, що видається за результатами ППК: Сертифікат про завершення курсу із 

зазначенням кількості годин, набутих навичок та компетенцій. Для отримання сертифікату необхідно 

прослухати усі лекції, виконати завдання для індивідуальної роботи, ознайомитися з рекомендаціями 

для самостійного опрацювання та скласти успішно тести курсу (необхідно набрати щонайменше 61 

бал). 

Усі видані документи вносяться до реєстру на сайті https://emova.language-ua.online. 

Свідоцтва, сертифікати від ГО «Український світ» відповідають вимогам п. 13 Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою КМУ № 800 від 21.08.2019 р. Відповідно свідоцтва мають усі підстави для зарахування як 

документи про підвищення кваліфікації вчителів. 

 

14. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

НАЗВА та ТЕМИ 

МОДУЛІВ 

Розподіл годин за видами діяльності 

Лекційні 
Індивідуальна 

робота 

Самостійн

а робота 
Тест Усього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n57
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Вступна лекція 

Упровадження мовного 

менеджменту в освіті: 

практики та зміни 

1 1,5 2 0,5 5 

Модуль 1. Роль державної 

мови у формуванні 

майбутнього громадянина 

України 

Лекція 1.1. Мова про мову, 

або Виховання мовної 

свідомости 

Лекція 1.2. Створюємо 

українськомовний освітній 

простір: досвід 

Бахмутського НВК № 11 

2 3 4 1 10 

Модуль 2. Комунікативні 

цілі та стратегії в 

освітньому середовищі 

Лекція 2.1. Ефективна 

комунікація змін: від 

заперечення до прийняття 

Лекція 2.2. Про мотивацію 

та як розвивати мислення 

націлене на зростання? 

2 3 4 1 10 

Модуль 3. Мовна та 

мовленнєва 

компетентність вчителя 

Лекція 3.1. Фонетичний 

рівень, або Як звучить 

українська мова? 

Лекція 3.2. Лексичний 

рівень, або Як дібрати 

влучне слово? 

Лекція 3.3. Морфологія та 

синтаксис, або Як 

5 7,5 10 2,5 25 
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приборкати дракона 

граматики? Частина 1. 

Лекція 3.4. Морфологія та 

синтаксис, або Як 

приборкати дракона 

граматики? Частина 2. 

Лекція 3.5. Зміни у 

правописі: традиції та 

тренди 

Консультація 0 0 0 0 3 

Контрольний тест 0 0 0 0 1 

 10 15 20 5 54 

Усього годин 54 

 

15. Експерти і лектори курсу:  

Ольга АНДРУСЕНКО 

Програмна менеджерка та координаторка освітньої онлайн-ініціативи «Є-мова», волонтерка руху 

«Безкоштовні курси української мови». Співавторка та викладачка курсу «Українська за 27 уроків». 

Менторка та тьюторка освітніх проєктів і програм. Закінчила кілька вишів: Криворізький державний 

педагогічний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди, в яких здобула ступінь магістра (педагогіка, українська філологія) та здобула другу вищу 

освіту в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості (психологія праці та управління). 

Анастасія РОЗЛУЦЬКА  

Засновниця та ідейниця мовних і освітніх проєктів. Кандидатка політичних наук, здобула ступінь 

магістра журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Має 10 років 

практичного досвіду громадської діяльності, волонтерства, реалізації проєктів, розробки та 

впровадження комунікативних стратегій, управління проєктами та створення команд.  

Лариса МАСЕНКО  

Мовознавиця, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-

Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. 

Фахівчиня у галузі соціолінгвістики, історії української мови, стилістики, ономастики. Авторка низки 

статей та книжок про мову, серед яких «Суржик між мовою і “язиком”», «Мова радянського 

тоталітаризму», «Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду». 

Олена ПОДОПРИГОРА 

Заступниця директора з виховної роботи Бахмутського НВК № 11 Донецької області, учитель 

вищої категорії (російська мова, українська мова та література. Має 31 рік практичного досвіду 

вчительської та громадської діяльності. Активно бере участь та реалізує низку освітніх проєктів, серед 

яких «Демократична школа», «На шляху до змін», «Освітній марафон» та інші. Керівниця ГО 

«Турбота», співпрацює з Бахмутським міським фондом захисту дітей «Мрія». Сертифікована 

медіаторка ГО «Ла Страда-Україна». 

Ярина КЛЮЧКОВСЬКА 

Українська фахівчиня з комунікацій, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школи та 

Школи управління Українського католицького університету. Очолювала підрозділи комунікацій 

великих міжнародних компаній, серед яких Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry 
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Ukraine. Здобула ступінь магістра культурології в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія» та магістра з масових комунікацій в San José State University (США).  

Ольга МУРАСОВА 

Вчителька математики та інформатики, тьюторка, тренерка. Досліджує питання ефективності 

освітніх систем у світі та подолання освітньої нерівності. Має 7 років досвіду вчителювання у 

столичній гімназії. Присвятила рік волонтерській діяльності у ліцеї Франції. Вивчала курси за вибором 

в Університеті Ренн. Очолювала напрям розвитку та підтримки учасників програми лідерського 

розвитку «Навчай для України». Сертифікована фасилітаторка програми «Активні Громадяни», що 

реалізується Британською Радою в Україні. Здобула ступінь магістра Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова з відзнакою. 

Оксана ГОРДІЙЧУК 

Учителька української мови і літератури у старших класах ліцею «Індеверсал». Мовна експертка, 

викладачка-волонтерка руху «Безкоштовні курси української мови» у м. Київ. Понад 8 років досвіду 

викладання української мови для учнів старшого шкільного віку та дорослих, розроблення навчальних 

програм та успішної підготовки до іспитів. З відзнакою закінчила магістерську програму «Теорія та 

історія української мови, компаративістика» Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». 

Віра ШЕЛУДЬКО  

Методистка та коректорка курсу, філологиня, соціолінгвістка, літературний редактор, 

координаторка та викладачка освітньої ініціативи «Є-мова». Волонтерка-викладачка руху 

«Безкоштовні курси української мови» в Києві. Викладала українську мову як іноземну в Школі 

професійного розвитку Українського католицького університету, працювала молодшим науковим 

співробітником Інституту української мови НАН України (відділ стилістики, культури мови та 

соціолінгвістики). Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 

Короленка. Успішно захистила дисертацію «Мовна особистість сучасного українського державного 

службовця у професійному дискурсі», здобула науковий ступінь PhD (зі спеціальності українська 

мова). 

 

До відома:  

*Програму розроблено з урахуванням сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової 

української школи та стратегії реформування освіти в Україні, Національної рамки кваліфікацій, 

освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників відповідно до 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. Внесено зміни постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1133. А також з урахуванням відповідних норм 

законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»; запитами замовників освітніх послуг.  

**Громадська організація «Український світ» є суб’єктом підвищення кваліфікації відповідно до 

зазначеного вище Порядку.  


