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Освітня програма дистанційного курсу 

 «Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи.  
Вербальний і невербальний імідж» 

 
Автор Вікторія Вікторівна Сидоренко, доктор педагогічних наук, кандидат 

філологічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального 
інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
сертифікований тренер Нової української школи 

Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Навчальний курс спрямований на розвиток мовленнєвої майстерності педагога 
Нової української школи, удосконалення його вербального і невербального 
іміджу в умовах альтернаційної культури, що характеризується загальним 
падінням рівня читацької культури, заміною лінійного мислення нелінійним, 
фрагментарним, калейдоскопічним з пріоритетом аудіовізуальних засобів 
отримання інформації, глибоким зануренням у кіберпростір, втратою бажання 
пізнавати нове.  
Увесь матеріал навчального курсу чітко рубрикований, що допомагає 
ґрунтовному вивченню й аналізу його. Зокрема кожна тема навчального курсу 
вміщує такі рубрики: «Матеріал для розвитку ключових компетентностей», 
«Важливо для самопізнання», «Пропозиції», «Термінологічна довідка», 
«Важлива авторська заувага», «Професійні паралелі». Для формування 
культури професійної мови, розвитку мовної і комунікативної компетентностей 
педагогічних працівників розроблено рубрику «Мовностилістичні начерки, або 
говоримо компетентно». 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- виробляти індивідуальну мовленнєву манеру, мовленнєвий стиль; 
- діагностувати ціннісні орієнтації в професійній діяльності; 
- вибудовувати стратегію власної мовленнєвої поведінки; 
- нейтралізовувати бар’єри комунікативної взаємодії; 
- удосконалювати комунікативні вміння; 
- розробляти комунікативну професіограму. 

 


