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практики студентів Вищого навчального закладу «Український католицький 
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Додаток 1 

Про мовні школи 

1. Загальні положення 

1.1. Додаток про мовні школи Українського католицького університету (далі - Університет, 

УКУ) (далі - Додаток) розроблено відповідно до Положення про освітній процес в 

Українському католицькому університеті та Положення про практики. Додаток 

регламентує порядок реалізації мовних шкіл в УКУ як комунікаційної практики іноземною 

мовою. 

1.2. Відповідальним за мовні школи, визнання їх результатів, зарахування і перезарахування 

кредитів ЄКТС є Центр сучасних іноземних мов (далі - ЦСІМ). Методист ЦСІМ відповідає 

за супровід реєстрації студентів на мовні школи, перезапис студентів та внесення оцінок за 

здобуті кредити. 

1.3. Щорічні літні мовні школи - це комунікаційні практики іноземною мовою, які 

відбуваються у формі інтенсивних курсів англійською, німецькою, французькою, 

італійською, іспанською та/чи іншими мовами, спрямовані на поглиблення розмовних 

навичок в студентів, а також сприяють соціалізації студентів та духовному зростанню. 

1.4. Метою літніх мовних шкіл є створити всі умови для покращення навичок комунікації 

іноземними мовами, вдосконалення аудіювання, письма та читання шляхом проведення 

формальних занять та неформальних дискусійних клубів за участі студентів Українського 

католицького університету та носіїв мови за умов постійної присутності викладачів Центру 

сучасних іноземних мов Українського католицького університету. Це дозволить навчити 

студентів практично володіти іноземними мовами, досягнути такого рівня знань, який 

повинен забезпечити майбутньому спеціалістові можливість спілкуватися цією мовою в 

обсязі тематики, передбаченої програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі 

свого фаху, отже, вивчити іноземну мову на професійному, побутовому, навчальному та 

культурологічному рівнях. 

1.5. Для кожної мовної школи ЦСІМ розробляє силабус, який включає в себе цілі навчання, 

перелік компетенцій, які здобуде студент, систему оцінювання та інші компоненти згідно з 

Розпорядженням про запровадження силабусу УКУ від 14.07.2017 р. 
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1.6. Участь у мовній школі повинна допомогти студентові досягнути наступні цілі: 

• вміти провести офіційну та неофіційну презентацію 

• написати мотиваційного листа для участі в програмах обміну 

• скласти резюме 

• ефективно спілкуватись іноземною мовою як у формальних так і неформальних 

ситуаціях 

• подолати мовний бар'єр при спілкуванні з іноземцями 

• встановити тривалі дружні та професійні міжнародні зв'язки 

1.7. Внаслідок участі у мовній школі, студент зможе розвинути наступні компетентності: 

- Комунікаційні, зокрема володінням різними стилями комунікації іноземними 

мовами 

Групової та командної роботи, зокрема вміння працювати над груповими проектами, 

ефективно використовувати часові, матеріальні та групові ресурси. 

- Вміння будувати професійні та особистісні відносини, зокрема на основі моральних 

цінностей та християнському етосі поведінки, що забезпечується запропонованою 

МОВНИМИ школами участю у літургійному житті. 

2. Реєстрація на мовну школу, перезарахування результатів навчання на мовній 

школі 

2.1. Реєстрація на літні мовні школи відбувається в осінньому семестрі у визначений на це 

час (впродовж листопада поточного навчального року). Студенти реєструються на школи в 

Особистому кабінеті студента через систему електронного супроводу навчального процесу 

"Деканат" (Система Деканат), обираючи через перелік доступних дисциплін. 

2.2. Студенти з рівнем А1-В2 англійської мови зобов'язані взяти участь у Літній 

англомовній школі. Студенти з рівнем В2+ та рівнем СІ з англійської мови можуть взяти 

участь у інших літніх мовних школах або дисциплінарних мовних практиках. Студенти з 

рівнем В2 з англійської мови можуть взяти участь у Літній англомовній школі за наявності 

вільних місць. 
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2.3. Мовні школи визначаються в Системі Деканат як дисципліни вільного вибору у 

формулюванні "мовна практика" чи "літня мовна практика". їхня вибірка пропонується 

студентам разом із опціями "дисциплінарні мовні школи в УКУ іноземною мовою", "школи 

іноземною мовою поза УКУ". 
2.4. Визнання результатів Літніх мовних шкіл, а також оцінки вносяться ЦСІМ в систему 

Деканат до 25 серпня поточного року. 

2.5. До 1 квітня поточного навчального року студенти мають можливість змінити запис на 

мовну школу УКУ на користь дисциплінарної сезонної/літньої школи чи мовної школи поза 

УКУ. Звернення на зміну школи подається у формі письмової заяви на ім'я керівниці ЦСІМ 

з проханням перезарахувати результати такої школи як мовну практику. Заяву погоджує 

керівник/ця освітньої програми та керівник/ця мовної школи, за результатами якої будуть 

перезараховувати результати обраної студентом/кою школи. У випадку погодження, 

методист навчально-методичного сектору академічного відділу відраховує студента/ку в 

системі Деканат із обраної раніше школи та переносить її/його у відомість відповідної опції 

-"дисциплінарні школи в УКУ іноземною мовою" чи "школи іноземною мовою поза УКУ". 

Після проходження школи, студент/ка звертається з відповідним сертифікатом чи іншим 

документом до ЦСІМ для визнання та перезарахування результатів навчання на школі. 

2.6. Критерії для перезарахування дисциплінарних шкіл іноземною мовою, пройдених 

студентом/кою в УКУ чи поза УКУ, розробляє ЦСІМ. Студент/ка, який/а пройшов/ла 

дисциплінарну школу іноземною мовою звертається до ЦСІМ безпосередньо, або через 

деканати факультетів із проханням перезарахувати мовну школу. Відповідальна особа в 

ЦСІМ (керівник/ця школи) перевіряє сертифікат чи інше підтвердження про проходження 

дисциплінарної школи іноземною мовою, а також будь-яку іншу інформацію/документи на 

відповідність до критеріїв для перезарахування результатів, а також, за потреби, проводить 

співбесіду іноземною мовою про досвід навчання на школі. За результатами співбесіди 

ЦСІМ перезараховує дисциплінарну школу іноземною мовою як мовну школу і виставляє 

оцінку в системі Деканат. 

2.7. Студенти, які брали участь в програмах міжнародної академічної мобільності та 

навчалися іноземною мовою можуть перезарахувати свої результати навчання як Літню 
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мовну школу. Для цього студент/ка звертається до ЦСІМ із проханням про 

визнання/перезарахування результатів мобільності згідно із процедурою, визначеною в 

п. 2.5 цього Додатку. 

2.8. Студенти з вищими рівнями володіння англійською мовою (В2+-С1), які через поважні 

причини (наприклад через хворобу, академічну відпустку, сімейні обставини, навчання чи 

стажування за кордоном) не можуть взяти участь у мовних або дисциплінарних школах, 

можуть замінити проходження обов'язкових мовних шкіл вибірковим курсом англійською 

мовою в УКУ в осінньому семестрі після проведення мовної практики. 

2.9. Студенти з нижчими рівнями володіння англійською мовою (А1-В2), які через поважні 

причини (наприклад через хворобу, академічну відпустку, сімейні обставини, навчання чи 

стажування за кордоном) не можуть взяти участь у Літній англомовній школі у визначеному 

на це навчальному році повинні взяти участь у Літній англомовній школі наступного 

навчального року, якщо лише за рекомендацією викладача англійської мови чи керівника 

ЦСІМ не буде запропоновано опцію вибіркового курсу англійською, як передбачено в 

п. 2.8. Додатку. 
2.10. Жодні форми порушення академічної доброчесності учасниками мовних шкіл не 

толеруються. У таких випадках будуть застосовуватися умови Положення про запобігання 

академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесності й коректне 

використання цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності 

Вищого навчального закладу "Український католицький університет"." Всі студенти, 

працівники та викладачі літніх шкіл зобов'язані дотримуватись правил поведінки, про що 

підписують відповідний договір. 

Уклали: 

Керівниця Центру сучасних іноземних мов 

Погоджено: 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

Керівник юридичного відділу 

^ С. Опацька 

І- Малицька 


