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Найменування
програми

Авторська програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей в межах професійної діяльності відповідно до вимог професійного стандарту
та стандарту освіти у галузі 01 Освіта

Напрями
програми

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Зміст програми Навчальний план
Аудиторні години

№
з/п

Назва модуля Разом
(год.)

30

Лекції
(год.)

7

Семінарські
(год.)

6

Практичні
(год.)

17

1 Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей 27 7 6 14

Теорія тексту: основні поняття, без яких є ризик залишитися
дилетантами.

2 2

Різновиди технік письма та як писали класики. 4 2 2

Принципи творення «переконливих» текстів: взаємодія,
мотлох, стиль, використання «хороших» та «поганих» слів.

5 1 2 2

Як писати: методи і вправи. Від інкубаційного процесу до
редагування.

5 1 4

Форми письма: від діалогу до есе, від есе до родинних
мемуарів.

2 2



Герой у тексті. Створення характерів. Персонажна сітка. 2 2

Психологічні мотиваційні фактори текстотворення. Текст як
емоція. Ефект «слизької гірки». Алгоритми та техніки.

5 1 4

Онлайн-інструменти для роботи з текстами (Language Tool,
Tomato. еs тощо).

2 2

2 Модуль IІ. Діагностико-аналітичний 3 3

2.1. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та
педагогічних кадрів освіти

1 1

2.2. Підсумкова конференція 2 2

Разом годин 30

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією. Підсумкова конференція передбачає
обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом модулів,
передбачених навчальною програмою, отримання зворотного зв’язку

Обсяг програми 30 год

Форма
підвищення
кваліфікації

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану

Перелік
компетентностей,
що набуваються/
удосконалюються

Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна, лідерська
Професійні компетентності: предметно-методична, мовно-комунікативна, проєктувальна, інформаційно-комунікаційна

Очікувані
результати

● Очікувані результати навчання:
● освоєння методики створення «переконливого» тексту для ЗНО і для життя;
● оволодіння різновидами технік письма;
● використання практичного інструментарію для ефективного письма;
● вміння користуватися правилами розвитку конфлікту в тексті;
● розуміння форми й жанру тексту;
● використання психологічних прийомів для ефективного тексту;
● практичне використання алгоритмів та технік, онлайн-інструментів у роботі з текстом.



Строки
виконання
програми

Один тиждень

Додаткові послуги Забезпечення гуртожитком

Місце виконання
програми

ХОІППО  м. Хмельницький вул. Озерна, 14

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відповідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2023 рік

Графік освітнього
процесу

Відповідно до плану-графіка

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Свідоцтво


