
СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Англійська мова» 
 

Рівень вищої освіти: перший 

 

Освітній ступінь: бакалавр 

 

Галузь знань /Спеціальність: всі спеціальності університету 

 

Мета сертифікованої програми: формувати й розвивати у здобувачів вищої 

освіти комунікативну компетенцію; формувати у бакалаврів позитивне 

ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

розвивати у здобувачів ОС «бакалавр» здатність до самооцінки і 

самовдосконалення, що допоможе їм успішно завершити курс навчання і стане 

передумовою їх наступного професійного зростання 

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: здатність –  

1) до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

2) застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 

3) вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

4) до адаптації та дії в новій ситуації; 

5) дотримуватися сучасних мовних норм; 

6) використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття 

й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмовій 

формах; 

7) орієнтуватися в культурному середовищі країн і народів світу, 

використовувати знання мови і здобутки світової культури для формування 

національної свідомості, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві;  

8) розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю. 

результати навчання: 

знати: 

1) синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської 

мови; 

2) особливості використання соціокультурних знань і вмінь в англомовній 

комунікації; 

3) певну культурологічну інформацію й вміти застосовувати її в професійній 

діяльності;  

4) особливості використання власного досвіду оволодіння англомовним 

мовленням у професійній діяльності; 

5) прийоми удосконалення мовленнєвої підготовки шляхом використання 

автентичних англомовних матеріалів. 

вміти: 

1) розуміти різноманітні тексти великого обсягу і розкривати імпліцитну 

інформацію, що міститься в них; 



2) висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів 

для вираження думки; 

3) ефективно і гнучко використовувати англійську мову в різноманітних 

ситуаціях соціального та професійного спілкування; 

4) висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості певного матеріалу, 

демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, 

засобами зв’язності та цілісності на достатньому синтаксичному рівні. 

 

Загальний обсяг сертифікованої програми: 24 кредити ЄКТС 

 

Вимоги до отримання сертифікату: особа має право на отримання 

сертифікату за умови  успішного виконання всіх зазначених вимог 

сертифікованої програми 

 
Назва кваліфікації: секретар-референт з англійської мови 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: англійської філології 

 
Керівник програми: доц. Олейнікова Г.О. 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми  
Шифр 

дисциплі

ни 

Назва дисципліни 
Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, в 

яких планується 

вивчення 

СП 1 

Комунікативний 

курс англійської 

мови 

англійської філології 
 

4 / 120 3 

СП 2 
Ділова англійська 

мова 
англійської філології 4 / 120 4 

СП 3 

Практикум з мовної 

комунікації 

(англійська мова)  

англійської філології 4 / 120 5 

СП 4 
Академічне письмо 

(англійська мова)  
англійської філології 4 / 120 6 

СП 5 
Сучасна англійська 

мова 
англійської філології 4 / 120 7 

СП 6 

Аналітичне читання 

англомовних 

текстів 

англійської філології 4 / 120 8 
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