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Niveaustufenbeschreibung Ukrainisch
UNIcert®-Stufen Basis, I - II
UNIcert® Basis, початковий/базовий рівень – мова загальнонаукового спрямування
Цей мовний сертифікат засвідчує успішне проходження навчання іноземній мові у вищих навчальних
закладах на рівні UNIcert® Basis (підготовчий ступінь до Рівня I) обсягом ххх аудиторних годин (загальний
обсяг годин - приблизно ххх). Власник/власниця цього сертифіката, відповідно до оцінки, володіє
початковими базовими мовними та мовленнєвими знаннями й уміннями для елементарного
безпосередньoгo обміну інформацією у стандартних повсякденних ситуаціях спілкування.
Власник/власниця цього сертифіката розуміє на слух або при читанні речення та часто вживані
висловлювання щодо навчальної та побутової тематики. Він/вона може за допомогою простих мовних
засобів повідомити інформацію з деяких обраних повсякденних тем, напр., про походження, освіту,
навчання, сімʾю, оточення, тощо. Він/вона здобув/-ла у межах вказаного спектру перші соціокультурні
знання та базові навички міжкультурної комунікації.
Сертифікат акредитовано Обʾєднанням мовних центрів (AKS) на рівні UNIcert® Basis (підготовчого рівня до
чотириступеневої системи UNIcert® з I по IV рівень). Навички володіння мовою після закінчення курсів
базового рівня орієнтуються на рівень А2 „Waystage“ згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з
мовної освіти Ради Європи.

UNIcert®-Pівень I – мова загальнонаукового спрямування
Цей мовний сертифікат засвідчує успішне проходження навчання іноземній мові у вищих навчальних
закладах на рівні UNIcert®-Рівень I обсягом ххх аудиторних годин (загальний обсяг годин - приблизно ххх).
Власник/власниця цього сертифіката, відповідно до оцінки, володіє розширеними базовими мовними та
мовленнєвими знаннями й уміннями для безпосередньoгo обміну інформацією у вибраних ситуаціях
повсякденного, професійного та навчального контексту спілкування іноземною мовою.
Власник/власниця цього сертифіката розуміє на слух або при читанні основну інформацію на загальну
повсякденну тематику, а також на теми, пов'язані зі сферою навчання. Він/вона може за допомогою
основних мовних засобів, граматичних структур та достатнього лексичного рівня письмово або усно
висловлювати свою думку та обмінуватись інформацією. Він/вона орієнтується у певних ситуаціях
міжкультурного спілкування.
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Сертифікат акредитовано Обʾєднанням мовних центрів (AKS) у якості UNIcert® Рівень I (відповідно до
чотириступеневої системи UNIcert® з I по IV рівень, включно з підготовчим рівнем UNIcert® Basis). Навички
володіння мовою після закінчення курсів UNIcert® I орієнтуються на рівень B1 „Threshold“ згідно із
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти Ради Європи.

UNIcert®-Pівень II – мова професійного спілкування
Цей мовний сертифікат засвідчує успішне проходження навчання іноземній мові у вищих навчальних
закладах на рівні UNIcert® II обсягом ххх аудиторних годин (загальний обсяг годин - приблизно ххх).
Власник/власниця цього сертифіката, відповідно до оцінки, відповідає головним вимогам, пов'язаним з
навчанням та професійною діяльністю у країні вивчаємої мови (перша ступінь мобільності).
Власник/власниця цього сертифіката розуміє основний зміст текстів на загальномовну, загальнонаукову,
професійну та навчальну тематику з загальною та обмежено специалізованою лексикою, напр., виступи,
доповіді та довші тексти середньої ступені складності. Він/вона може письмово або усно висловлювати
свою думку щодо різноманітних тем культурологічного та фахового спрямування відповідно до ситуації
мовлення, активно приймати участь у спілкуванні, подекуди вживаючи складні синтаксичні конструкції та
професійну лексику. Він/вона здобув/-ла у межах вказаного спектру соціокультурні знання та навички
міжкультурної комунікації.
Сертифікат акредитовано Обʾєднанням мовних центрів (AKS) у якості UNIcert®-Рівень II (відповідно до
чотириступеневої системи UNIcert® з I по IV рівень, включно з підготовчим рівнем UNIcert® Basis). Навички
володіння мовою після закінчення курсів UNIcert® II орієнтуються на рівень B2 „Vantage“ згідно з
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти Ради Європи.
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