
오데사 국립사범대학교 한국어센터에서는 아래와 같이 

한국어교원 양성과정을 진행합니다. 

한국어 교사를 꿈꾸는 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 

■ 모집안내 

    - 접수기간: 2020년 11월 1일 ~ 12월 20일 

    - 지원자격: 대학교 졸업(예정)자로서 한국어 강의 이해할 수 있는 자 

    - 제출서류: 지원서, 졸업(예정)증명서 사본 

    - 접수방법: 상기 서류를 이메일(uztonya@hanmail.net )로 제출 

    - 지원문의: +380730405141  /  +380937769447         

■ 교육특전 
   - 교육비 무료, 집합교육 시 숙소제공 
   - 오데사 국립사범학교 연수원의 수료증 수여 
   - 우수학습자 한국에서의 연수 제공(무료) 

■ 과정소개 

    - 온라인강의 및 집합교육 등 총 120시간으로 구성 

    - 모든 온라인강의 및 일부 집합교육 한국어로 진행 

    - 3명의 한국어교육학 박사(Ph.D) 집합교육 강의 

    - 실제 학생들을 대상으로 실습 및 참관 실시 

오데사 국립사범대학교 

한국어교원 양성과정 

무료 교육생 모집 



Центр корейского языка при ЮНПУ им. К.Д. Ушинского 

проводит курсы подготовки преподавателей 

корейского языка и приглашает всех желающих 

принять активное участие. 

■ Информация 

    - Прием заявок: 1 ноября – 20 декабря 2020 г. 

    - Требования к слушателям: выпускник или студент выпускного курса вуза, 

                                                      способный понять лекции на корейском языке 

    - Необходимые документы: заявление, копия диплома или 

                                                    справка с места учебы 

    - Заявки принимаются по адресу: uztonya@hanmail.net 

    - Справки по телефону: +380730405141  /  +380937769447 

■ Преимущества курса подготовки 

    - Бесплатное обучение, предоставление бесплатного проживания 

      на период групповых занятий 

    - Получение сертификата Учебного центра ЮНПУ им. К.Д. Ушинского 

    - Бесплатная стажировка в Южной Корее для отличившихся во время 

      обучения слушателей 

■ Учебная программа 

    - Состоит из 120 часов онлайн-лекций и групповых занятий 

    - Все онлайн-лекции и часть групповых занятий проводятся 

      на корейском языке 

    - Групповые занятия ведут специалисты со степенью PhD  

      по педагогике корейского языка 

    - Все слушатели проходят учебную и производственную практику 

Южноукраинский национальный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского объявляет набор на 

бесплатные курсы подготовки 

преподавателей корейского языка 



Освітній науково-інформаційний та культурний центр Республіки  

Корея при Університеті Ушинського організовує та проводить  

підготовчі курси для викладачів корейської мови та запрошує взяти  

активну участь в програмі. 

■ Інформація  

    - Прийом заяв: 1 листопада – 20 грудня 2020 р. 

    - Вимоги до слухачів: випускник або студент випускного курсу ВНЗ, 

                                          здатний зрозуміти лекції на корейській мові 

    - Необхідні документи: заява, копія диплому або довідка з місця  

                                            навчання 

    - Заяви приймаются електоною адресою: uztonya@hanmail.net 

    - Довідки телефоном: +380730405141  /  +380937769447 

                 

■ Переваги підготовчого курсу 

    - Безкоштовне навчання та проживання на період групових занять 

    - Отримання сертифікату ОНІК центру Республіки Корея при ПНПУ 

      ім. К.Д. Ушинського 

    - Безкоштовне стажування в Південній Кореї для слухачів, 

      які відзначилися під час навчання 

■ Освітня програма 

    - Складається зі 120 годин онлайн-лекцій і групових занять 

    - Усі онлайн-лекції та частина групових занять викладаються 

      корейською мовою 

    - Групові заняття викладають фахівці зі ступенем PhD 

      з педагогіки корейської мови 

    - Всі слухачі проходять навчальну та виробничу практику 

Південноукраїнський національний 

педагогічний університет ім. К.Д. 

Ушинського оголошує набір на  

курси підготовки  

викладачів корейської мови  

на безкоштовній основі 


