
ОНЛАЙН-ШКОЛА  

«Я ОБИРАЮ УКРАЇНСЬКУ» 
 

Щодня ми стикаємося з нелегким 

вибором, здавалося б, навіть у таких 

звичних ситуаціях: вдягнути брюки чи 

штани, випити чашку чи філіжанку кави, 

бажати чи зичити добра і щастя тощо. Ми 

допоможемо вам розібратися, адже всіх нас об’єднує одне – ми обрали українську! 

 

Мета курсу: закріпити навички володіння українською мовою у побуті, щоденному 

спілкуванні. 

Рівень: базовий  

Заняття проводяться на безоплатній основі  

 

Громадська організація «Інноваційні обрії України» є організацією, яка об’єднує 

громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань. 

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист наукових, 

соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, 

збереження української мови, пропагування патріотизму. 

 

Актуальна інформація ГО «Інноваційні обрії України» 

Соціальний проект ГО «Інноваційні обрії України» «Чому я обираю українську?» 

http://obrii.org.ua/speakukranian 

Ютуб канал «Інноваційні обрії» https://www.youtube.com/ch 

Збірник наукових праць «Українські студії в європейському контексті» 

http://obrii.org.ua/usec/ 

ГО «Інноваційні обрії України» в освітньому просторі http://obrii.org.ua/educationspace 

 
 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО  

зазирнути у скарбницю давньої і сучасної народної мудрості! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obrii.org.ua/speakukranian
https://www.youtube.com/ch
http://obrii.org.ua/usec/
http://obrii.org.ua/educationspace


«Я ОБИРАЮ УКРАЇНСЬКУ» 

 

04 липня 2022 р. 16.00-18.00 

 

 

ШАРОВА Тетяна Михайлівна 

докторка філологічних наук, професорка 

Голова правління ГО «Інноваційні обрії України» 

професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

Крок 1. «Доброго вечора, ми з України!»  

Формули етикету  

4 липня 2022 р. 16.00-17.00  

Мовний етикет українців спонукає до комунікації та мотивує 

до ввічливості. Акцент зроблено на таких позиціях: етикетні 

одиниці вітання; формули прощання; слова-вибачення; мовні 

одиниці прохання; слова-подяки; конструкції-побажання; 

формули привітань; фрази знайомства; звертання; згода; 

заперечення; співчуття; пропозиція. 

Під час спілкування треба дотримуватись певної 

тональності, що дозволить утримати співрозмовника та 

завершити розмову. 

 

 

 

 

ДИБОВСЬКА Олеся Володимирівна 

кандидатка філологічних наук 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

заступниця директора з навчально-виховної роботи 

Початкової школи імені Софії Русової Івано-Франківської 

міської ради, тренерка Нової української школи 

Крок 2. «Рукави – як писанка, а личко – як маків цвіт» 

Вишита сорочка і ми 

 

4 липня 2022 р. 17.00-18.00  

Інтерактивне заняття-гра про закодовані символи наших 

предків у вишитті та їх світовідчуття сьогодні 

 

 



 

06 липня 2022 р. 16.00-18.00 
 

 

СЕМЕНОГ Олена Миколаївна 

докторка педагогічних наук, професорка 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

завідувачка кафедри української мови Сумського державного 

університету імені А.С. Макаренка  

Крок 3. «Мій дім – моя фортеця» 

Мовне родинознавство  

6 липня 2022 р. 16.00-17.00  

Дай, Боже, Вам з роси і води!  

Благослови, Боже, сiллю, хлiбом, довгим вiком, добрим 

розумом, щоб i батька поважали, i щоб матiр шанували. 

Боже вас благослови i материними, i батьковими молитвами! 

Ростіть великі,  з отцем i матiнкою, з усiм домом. 

 Кажуть, хоч і по коліна в воду, аби до свого роду. Саме через 

відчуття роду, родини кожний із нас  приходить до світлого 

образу Батьківщини. 

 

 

 

 

ЗЕМЛЯНСЬКА Аліна Вікторівна 

кандидатка філологічних наук, доцентка 

Співзасновниця ГО «Інноваційні обрії України» 

доцентка кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

Крок 4. «І видом хороший, і в справу гож»  

Мистецтво самопрезентації  

 

6 липня 2022 р. 17.00-18.00  

Багато в житті людини залежить від уміння себе подати, 

тож важливо вміти гарно і правильно викласти факти своєї 

біографії, описати риси характеру, уподобання і смаки, 

вміння й навички. Майстерність самопрезентації – прямий 

шлях до успіху! 

 

 



 

08 липня 2022 р. 16.00-18.00 
 

 

БІЛЯЦЬКА Валентина Петрівна 

докторка філологічних наук, професорка 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

професорка кафедри філології та мовної комунікації 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»  

Крок 5. «Дерево тримається корінням, а людина – сім’єю» 
Особистий простір та побут  

 

8 липня 2022 р. 16.00-17.00 

На заході будуть розглянуті питання щодо роду, родини. 

Представлено народознавчі аспекти; вказано на те, хто є 

хто в усій народній творчості і в літературі. Подано 

інформацію про те, що говорять про рід та родину. 

 

 

 

 

 

ГАЙДІНА Стефанія Олександрівна 

магістр освіти 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

вихователька Генічеського закладу дошкільної освіти ясла-

садок №3 "Казка" Генічеської міської ради 

Крок 6. «Які мама й татко, таке і дитятко» 

«Велика» українська  для маленьких  

 

8 липня 2022 р. 17.00-18.00 

Розкриваємо скарби української мови для дітей, знайомимо зі 

зменшувально-пестливою лексикою. Ділимося лайфхаками з 

навчання української дітей у російськомовних регіонах 

України 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 липня 2022 р. 16.00-18.00 
 

 

ДЕРКАЧОВА Ольга Сергіївна 

докторка філологічних наук, професорка 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

професорка кафедри педагогіки початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Крок 7. «Заговори, щоб я тебе побачив».  

Діалектизми та новотвори української мови 

 

12 липня 2022 р. 16.00-17.00 

Чому одні кажуть «пательня», а інші – «сковорідка»? Звідки 

у мові беруться слова? Як вони з'являються на світ? 

Шукатимемо відповіді на ці питання під час інтерактивного 

заняття. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ШАРОВ Сергій Володимирович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

співзасновник ГО «Інноваційні обрії України» 

завідувач кафедри комп’ютерних наук Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного 

Крок 8. «Птицю пізнати по пір’ю, а людину – по мові!»  

Комп’ютерний сленг у повсякденному житті 

 

12 липня 2022 р. 17.00-18.00  

Акцент зроблено на особливостях використання 

комп’ютерних термінів у побутовому житті в умовах 

інформаційного суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 липня 2022 р. 16.00-18.00 
 

 

ЄРМОЛЕНКО Світлана Іванівна 

кандидатка педагогічних наук, доцентка 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

вчителька закладу загальної середньої освіти української мови 

і літератури Мелітопольської загальноосвітньої школи №4 І-

ІІІ ступенів Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Крок 9. «І швець, і жнець і на дуду грець 
Моє хобі  

(види дозвілля, їх характеристики та опис результатів, 

створення рекламних текстів тощо) 

14 липня 2022 р. 16.00-17.00 

Знайти людину, яка буде близька тобі по духу, матиме з 

тобою спільні інтереси – ще те завдання! Тож мета цього 

тренінгу – виробити вміння правильно розповісти про свої 

захоплення, назвати види спорту чи творчості, які 

опановуєш, порекомендувати, чим забезпечити дозвілля. 

Давайте спробуємо розширити свої межі! 

 

 

 

 

КОБИЛКО Наталія Андріївна 

кандидатка філологічних наук, доцентка 

членкиня ГО «Інноваційні обрії України» 

доцентка кафедри соціально-гуманітарних наук Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

Крок 10. «Наліво підеш – себе загубиш..., направо підеш – 

щастя знайдеш» 

Орієнтування в часі і просторі 

(вказуємо час, називаємо просторові орієнтири, особливості 

розташування об’єктів близько/далеко тощо ) 

14 липня 2022 р. 17.00-18.00 

Важлива умова існування в сьогоденні – вміння орієнтуватися 

в часі і просторі. А нюанси визначення  часопросторових 

координат в мовленнєвій діяльності, про які ви дізнаєтеся на 

тренінгу, допоможуть швидко зорієнтуватися в будь-якій 

ситуації і, можливо, навіть знайти загублене. 
 


