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Програми підготовки та складання тесту 

з іноземної мови на рівень В2 

На підставі Статуту Вищої Школи Лінгвістичної в Ченстохові від 17 вересня 

2019 року, затвердженого Міністерством науки та вищої освіти Польщі, керуючись 

ч.1, §3, п. 3.5, Вища Школа Лінгвістична, як лінгвістичний навчальний заклад, 

уповноважена організовувати сертифіковані мовні курси до рівня С1 .Відповідно до 

установчих документів, що регулюють надання освітніх послуг, зокрема мовної 

підготовки здобувачів вищої освіти, Вища Школа Лінгвістична запрошує Вас до 

реалізації Програми підготовки та складання тесту з польської, англійської, німецької 

мов (на рівні В2), відповідно до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.  

Тривалість виконання завдань письмової частини становить від 120 до 180 

хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції, а тривалість усної частини для 

кожного її учасника – від 15 до 40 хвилин відповідно до рівнів мовної компетенції. 

Визначення рівня володіння іноземною мовою, за результатами якого видається 

сертифікат, розпочинається з усної частини. 

 Усна частина включає один блок – говоріння, який передбачає усну співбесіду 

у формі монологу, діалогу/інтерв’ю на загальну тематику, пов’язану з повсякденним 

життям (від простого до складного), тематику суспільно-політичного характеру, 

тематику, пов’язану з професійною діяльністю відповідно до рівнів мовної 

компетенції. 

  Письмова частина включає чотири блоки: 

 аудіювання, передбачає прослуховування аудіозаписів різного рівня 

складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на розуміння 

почутого. У завданнях перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів 

відповідної тематики спілкування та вибрати необхідну інформацію з прослуханого, 

виокремити та зрозуміти специфічну інформацію, зокрема імена, дати, топографічні 

назви, інструкції тощо; 

 лексико-граматичний тест, передбачає виконання завдань, якими 

перевіряється володіння учасником потрібним лексичним запасом та граматичними 

структурами; 
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 читання (розуміння прочитаного), передбачає опрацювання текстів 

різної складності відповідно до рівнів мовної компетенції та виконання завдань на 

розуміння прочитаного. За допомогою завдань визначається рівень розуміння тексту, 

уміння учасника виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст 

прочитаного, робити висновки; 

 письмо, передбачає виконання творчих завдань різної складності 

відповідно до рівнів мовної компетенції.   

Основні пріоритети Програми: 

 Програма розроблена відповідно до загальноєвропейських мовних тестів 

визначення рівня сформованості мовної комунікативної компетенції; 

 заняття проводяться досвідченими викладачами з Польщі, 

Великобританії, Німеччини (дипломовані носії мови); 

 особистісно-орієнтований підхід до кожного учасника Програми; 

 учасники програми самостійно готуються впродовж 1-го етапу та 

складають іспит на визначення рівня володіння іноземною мовою; 

 випускники Програми отримують мовний сертифікат, що підтверджує 

володіння іноземною мовою на рівні В2, відповідно до вимог Міністерства освіти і 

науки України. 

 

Програма є необхідним інструментом для: 

 сучасних, креативних викладачів, які хочуть розвиватися і розширювати 

свої професійні можливості 

 здобувачів наукових ступенів, вчених звань 

Вартість програми - 350 євро, що включає: 

 вступний діагностичний тест 

 три перевіркові тести 

 заняття (4 дні) та дидактичні матеріали 

 підсумковий тест 

 проживання та харчування 

 інтеграційна вечеря 
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