
타라스 셰브첸코 키예프 국립대학교 한국어교원 


양성과정 무료 교육생 


모집

타라스 셰브첸코 키예프 국립대학교 한국어 센터에서 아래와 같이 한국어 교원 양성과정을 진행합니다. 

한국어 교사를 희망하는 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 

과정 소개


모집 안내

한국 대학교 한국어 교육학과 교수님의 온라인 강의


접수 기간: 2021년 9월 27월 – 10월 8일


한국어 교육 참관 수업 및 수업 실습

제출서류: 지원서


우크라이나 대학교 교수님의 온라인 강의

교육 특전
교육비 무료, 집합교육 시 숙소 제공 (지방 거주자에 한함)

우수 학습자 5명 한국 연수 참여 (무료)


타라스 셰브첸코 키예프 국립대학교 수료증 수여


교육 기간:  2021년 10월 12일 – 2022년 6월 중순까지 예정


키예프 국립 대학교 집합 연수는 2022년 5월 예정


*** 연수 기간 중간에 탈락하지 않고 반드시 끝까지 연수에 참여하실 분만 신청해 주세요

(*일정은 변동 가능함) 


•

•

•

•

•

지원자격: - (예비교사) 한국어(문)학, 언어학 또는 교육학 전공의 졸업생 및 졸업 예정자


- (현직 교사) 한국어 채택 학교, 한국(어)학과가 있는 대학 한국어 강사 중 한국어 교수학습 역량을 키우고자 하는 자

- 토픽 3급에 해당하는 언어 능력을 갖춘자

- 한국 국적은 불가, 우크라이나 현지인만 가능

•

지원문의: 063 112 3480 / 063 709 4276 •

•

접수방법: 상기 서류를 이메일 (jangmargarita@gmail.com)으로 제출
•

•

정원 17명 초과할 경우 인터뷰 후 선발 •

•

•

•
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Учебная программа

Информация

Онлайн-лекции преподавателей корейского университета

Практические занятия в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко 


в мае 2022 г. ( 7 дней)

(*в расписании возможны изменения)

 Приём заявок: 27 сентября – 8 октября 2021 г.


 Необходимые документы: заявление

 Требования к слушателям:

Преимущества курса
 Бесплатное обучение

 Бесплатная стажировка в Южной Корее для 5 слушателей, 

      отличившихся во время обучения 


 Получение сертификата Киевского национального университета 

      имени Т.Г. Шевченко


 Предоставление бесплатного проживания (для слушателей,

      прибывших из других городов)

 Заявки принимаются по электронному адресу: jangmargarita@gmail.com


*** Просим подавать заявки только тех, кто уверен, что сможет дослушать курс до конца 

 Справки по телефону: 063 112 3480 / 063 709 4276

 В случае, когда количество желающих превышает 17 человек, отбор проводиться 

      в формате собеседования

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко  объявляет

набор на бесплатные курсы повышения квалификации

преподавателей корейского языка
Центр корейского языка и литературы Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко 

проводит курсы повышения квалификации преподавателей корейского языка 

и приглашает всех желающих принять активное участие

•

Открытые уроки и практика преподавания корейского языка•

•

Онлайн-лекции преподавателей университетов Украины•

Период обучения: 12 октября 2021 г. — середина июня 2022 г.•
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- выпускники или студенты выпускного курса ВУЗа

   (специальность: корейский язык и литература, филология или педагогика)

- преподаватели корейского языка учереждений высшего и среднего образования,

- наличие сертификата TOPIK уровня 3 и выше
или владение корейским языком на соответствующем уровне

желающие улучшить навыки преподавания корейского языка

- курс направлен на лиц, не являющихся носителями языка



Центр корейської мови та літератури Київського національного університету 

імені Т.Г. Шевченка організовує курси підвищення кваліфікації для викладачів 
корейської мови та запрошує взяти активну участь у програмі.

Освітня програма
 Онлайн-лекції викладачів корейської мови корейського університету

 Онлайн-лекції викладачів українських університетів

 Відкриті уроки та практика викладання корейської мови

 Період навчання: 12 жовтня 2021 р. — середина червня 2022 р

 Практичні заняття в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка у травні 


2022 р. (7 днів)

(*у розкладі можливі зміни) 

Переваги курсу
 Безкоштовне навчання 

 Забезпечення проживанням на період групових занять (для слухачів з інших міст)

 Безкоштовне стажування в Південній Кореї для 5 слухачів, 

      які відзначилися під час навчання

 Отримання сертифікату Київського національного університету 

      імені Т.Г. Шевченка

*** Звертаємося із проханням подавати заяви тільки тих, хто впевнений у тому, 


         що має можливість прослухати курс до кінця

Інформація
 Прийом заяв: 27 вересня – 8 жовтня 2021 р.


 Необхідні документи: заява

 Вимоги до слухачів: 

 Заяви приймаються на електронну адресу: jangmargarita@gmail.com


 Довідки телефоном: 063 112 3480 / 063 709 4276

 У випадку, коли кількість бажаючих становить більше, ніж 17 людей,

      відбір проводиться у форматі співбесіди

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка оголошує

набір на курси підвищення кваліфікації
викладачів корейської мови
на безоплатній основі
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- випускники або студенти випускного курсу ВНЗ 

   (спеціалізація: корейська мова та література, філологія або педагогіка)

- викладачі корейської мови закладів вищої та середньої освіти,
які мають за мету підвищення навичок викладання корейської мови

- наявність сертифікату TOPIK рівня 3 та вище 
або володіння корейською мовою на відповідному рівні

- курс спрямований на осіб, котрі не є носіями мови


