
Сертифікатна програма 

 «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» 

 

 Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма 

бакалавр (перший цикл вищої освіти) та маґістр (другий цикл вищої освіти).  

 

 Спеціальні вимоги до зарахування 

Зарахування здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами). 

 

        Профіль програми 

Студенти здобувають базові знання з німецької, французької, іспанської, 

італійської мов: володіння граматичними навичками; вміння вести діалог на 

побутові теми; вміння висловити власну думку на задану тематику, зокрема з 

фахових питань;  поглиблення граматичних і лексичних знань.  

Студенти мають опанувати двома рівнями вивчення мов, прослухавши курси 

«Друга іноземна мова-1» та «Друга іноземна мова-2». 

Загальний обсяг навчальної програми – 20 кредитів ЄКТС (21 кредит для 

навчального плану формату 2015), із них «Друга іноземна мова – 1» - 11 кредитів 

ЄКТС (осінь-весна-літо по 6 год./тижд., «Друга іноземна мова-2» - 9 кредитів 

ЄКТС (10 кредитів ЄКТС для навчального плану формату 2015). Ці дисципліни 

входять до циклу дисциплін вільного вибору студента. 

 

 

 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного) 
Запис на курс «Друга іноземна мова-2» відбувається після вивчення «Другої 

іноземної мови-1». 

 

   Ключові результати навчання 

 

1. Теоретичні знання  

Знання з фонетики, лексики, граматики, стилістики, синтаксису обраної іноземної 

мови. 

2.      Когнітивні уміння та навички з предметної області 
Здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у процесі оволодіння іноземними мовами. 

Навички письмового та усного мовлення. 
 

3.   Практичні навички  

Навички удосконалення знання мов і активного мовного пошуку. 

 

4.  Загальні уміння та навички 

 Уміння враховувати під час вивчення іноземної мови лінгвістичні, філософсько-   

естетичні, історичні, мистецькі, історико-літературні процеси та чинники. 

Здатність застосовувати отримані теоретичні знання у мовленнєвій практиці. 

Здатність до самоосвіти та професійного розвитку. 

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом 
 

       Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 



Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-

модульній системі організації навчального процессу. 

 

      Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 20 кредитів ЄКТС (21 кредит ЄКТС для 

навчального плану формату 2015). 

 

       Форма навчання 
Денна. 

 

      Керівник програми 
     Доктор філологічних наук, професор Моренець Володимир Пилипович 


