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Розроблено робочою групою у складі:  

 
П.І.П. 

керівника 

та членів  

Посада (для 

зовнішніх 

сумісників - 

місце 

основної 

роботи, 

посада) 

Найменування 

закладу, що 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагог. 

та/ або 

наукової 

роботи 

Інформація про 

наукову діяльність 

(основні публікації 

за напрямом, 

науково-дослідна 

робота, участь у 

конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами, 

керівництво 

науковою роботою 

здобувачів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, тип 

документу, тема, 

дата видачі 

Климович 

Світлана 

Миколаївна 

Доцентка 

кафедри 

української й 

слов’янської 

філології та 
журналістики 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

інститут імені 

Н. К. Крупської 
(1997, учитель 

української мови та 
літератури, 

зарубіжної 

літератури) 

Кандидат філологічних 

наук, 10.02.01 – 

Українська мова, тема 

дисертації «Структурно-

семантичні типи 
аброутворень в 

українській мові», 2008 р.; 
доцент кафедри 

української мови та 

соціолінгвістики, 2011 р. 

18 років Авторка понад 50 

наукових та науково-

методичних праць. 

Основні публікації за 

напрямом: 
1. Климович С. М., 

Мартос С. А. Абревіація 
та словоскладання як 

способи творення 

молодіжних сленгізмів. 
Науковий вісник 

Херсонського 

державного університету. 
Серія «Лінгвістика». 

2018. Випуск 32. С.88-94  

2. Контрольні роботи з 
сучасної української 

літературної мови для 

студентів спеціальності 
014 Середня освіта 

(українська мова та 

література) заочної 
(дистанційної) форми 

навчання: Навчально-

методичний посібник 
О. П. Карабута, 

С. М. Климович, 

С. А. Мартос. Херсон, 
2019. 225 с. 

3. Омельчук С., 

Климович С. 
Український правопис ‒ 

це доступно! Посібник 

для 5-9 кл. закладів заг. 
середн. освіти. Київ : 

Грамота, 2020. 192 с.  – 

Серія «Шкільна 
бібліотека» (12 д.а.) 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і 
науки України (лист 

МОН України № 1/11-

7049 від 13.10.2020) 
5. Климович С.М., 

Мартос С.А. 

Документознавчі 
дисципліни в підготовці 

студента-філолога. Вчені 

записки Таврійського 
національного 

університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: 
Філологія. Журналістика. 

2021. Том 32 (71). Ч. 2. 

С.32-36.  

Сертифікат про 

підвищення 

кваліфікації серія АБ 

№ 199 тривалістю 90 

годин (3 кредити), 
кафедра української 

мови і літератури 
Миколаївського 

національного 

університету імені 
В. О. Сухомлинського 

 

Сертифікат № 2020/51 
02 липня 2020 р. про 

дистанційне 

підвищення 
кваліфікації шляхом 

інформальної освіти 

(наказ від 02.07.2020 
№608-Д) за такими 

модулями: 

інформаційно-
комунікаційний, 

власне професійний 

тривалістю 60 годин 
(2 кредити, СКТС). 
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1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Херсонський державний університет 

Факультет української й іноземної філології та 

журналістики 

Кафедра української й слов’янської філології та 

журналістики 

Офіційна назва 

сертифікатної 

програми 

Мовнокомунікативний практикум 

для осіб, яким потрібно підтверджувати рівень володіння 

державною мовою для виконання службових обов’язків 

Обсяг 

сертифікатної 

програми 

2 кредити/ 60 годин 

Тривалість 

сертифікатної 

програми 

короткострокова 

Передумови  Громадяни, яким потрібно підтвердити рівень володіння 

державною мовою для виконання службових обов’язків 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії 

сертифікатної 

програми  

5 років  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

сертифікатної 

програми 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/IPhil

ologyJournalizm.aspx (сторінка кафедри) 

2. Мета сертифікатної програми 

Мета програми – сприяти формуванню необхідного рівня знань з української 

мови та комунікативної компетентності особи, її лексичного діапазону, ступеня 

вправності у застосуванні граматичних структур, а також обізнаності зі 

стратегіями ведення усного та письмового офіційного спілкування, які 

відповідають рівню вільного володіння державною мовою відповідно до Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»  

3. Характеристика сертифікатної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

03 Гуманітарні науки 

Орієнтація 

сертифікатної 

програми  

Прикладна  

Основний фокус 

сертифікатної 

Підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної 

грамотності, професійного спілкування (удосконалення 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/IPhilologyJournalizm.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/IPhilologyJournalizm.aspx
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програми та 

спеціалізації 

знань і практичних навичок щодо використання мовних 

норм в усному та писемному мовленні). 

Ключові слова: іспит на визначення рівня володіння 

державною мовою; мовна компетентність (фонетичні, 

орфоепічні, лексичні, орфографічні, граматичні та 

стилістичні норми сучасної української мови); мовленнєва 

компетентність (вміння сприймати та відтворювати 

інформацію); соціокультурна компетентність. 

Особливості 

програми 

Програма має прикладний характер і покликана сприяти 

підвищенню рівня володіння державною мовою, 

удосконаленню комунікативної компетентності.  

4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Підготовка до складання іспиту на рівень володіння 

державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти 

державною мовою та застосовувати її під час виконання 

службових обов’язків 

Подальше 

навчання  

Не застосовано 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Заняття проходять у вигляді мінілекцій, практичних занять 

та тренінгів в аудиторіях ХДУ, для сертифікатної програми 

заплановано розроблення дистанційного навчального курсу 

на платформі KSU Online. 

Оцінювання У кінці курсу кожен слухач виконує іспитову роботу на 

визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які 

зобов’язані володіти 

державною мовою та застосовувати її під час виконання 

службових обов’язків 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми українською мовою особами, які 

зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її 

під час виконання службових обов’язків.   

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність використовувати знання державної мови в 

професійній діяльності. 

ЗК 2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 3. Здатність застосовувати набуті знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність вільно володіти державною мовою, 

адекватно використовувати мовні ресурси, демонструвати 

сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі 

фахової і міжособистісної комунікації. 
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ФК 2. Здатність вести усне та письмове офіційне 

спілкування, яке відповідає рівню вільного володіння 

державною мовою першого ступеня та рівню вільного 

володіння державною мовою другого ступеня відповідно до 

Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» з урахуванням 

рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. 

ФК 3. Здатність підвищувати культурний рівень, рівень 

професійного розвитку, поліпшувати уміння, знання і 

навички відповідно до функцій та завдань за посадою. 

ФК 4. Здатність неухильно дотримуватись 

загальновизнаних етичних норм поведінки, дотримуватись 

високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Володіє комунікативною компетентністю з 

української мови (лінгвістичний, соціокультурний, 

прагматичний компоненти відповідно до 

загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), 

здатний вдосконалювати та підвищувати власний 

компетентнісний рівень. 

ПРН 2. Знає основні особливості функціювання української 

мови, різнорівневу організацію мови та її норми, 

особливості використання мовних одиниць у певному 

контексті. 

ПРН 3. Розуміє загальний зміст і деталі текстів усіх типів і 

жанрів офіційного, публіцистичного та розмовного стилів 

мови; складні, структурні, автентичні та перекладні тексти 

зі сфери професійних зацікавлень, які містять ідіоми, 

розмовні вислови, лексику обмеженого вживання 

(термінологія, неологізми, професіоналізми). 

ПРН 4. Швидко ідентифікує загальний зміст тексту, 

повідомлення за заголовком чи підзаголовком (якщо вони 

інформативні й однозначні). 

ПРН 5. Критично оцінює прочитану інформацію, 

інтерпретує висновки й оцінки автора. 

ПРН 6. Розуміє індивідуальне мовлення, головну та 

супровідну інформацію текстів різних жанрів усного 

мовлення; тексти різних стилів та жанрів на будь-яку тему. 

ПРН 7. Уміє писати зв’язні тексти в офіційному стилі з 

чіткою структурою і з дотриманням мовних норм, на письмі 

виражати думки послідовно, логічно й точно. 

ПРН 8. Послуговується лексичним і фразеологічним 

багатством української мови, вдаючись до стилістичних 
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засобів увиразнення мовлення.  

ПРН 9. Уміє зв’язно, логічно та спонтанно висловлюватись 

на загальні й професійні теми; висловлювати власні 

враження і ставлення; переконливо обстоювати власну 

позицію стосовно актуальних проблем, ґрунтовно 

аргументувати, пропонувати можливі рішення.  

ПРН 10. Організовує, аналізує, критично оцінює, несе 

відповідальність за результати власної професійної 

діяльності. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітній процес забезпечують: 

- кандидатка філологічних наук, доцентка 

Климович Світлана Миколаївна; 

- кандидатка філологічних наук, доцентка 

Гайдаєнко Ірина Василівна; 

- Кандидатка педагогічних наук, доцентка 

Окуневич Тетяна Григорівна 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Виконання сертифікатної програми у повному обсязі 

забезпечується матеріально-технічним оснащенням 

кабінетів Херсонського державного університету. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- Закон України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2704-19#Text);  

- Національна комісія зі стандартів державної мови 

(https://mova.gov.ua/); 

- Уповноважений із захисту прав державної мови 

(https://mova-ombudsman.gov.ua/) 
 

 

Перелік компонент сертифікатної програми 

 
Код н/д Складові частини сертифікатної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, атестація слухачів) 

Кількість 

кредитів 

(годин) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Освітні компоненти (змістові модулі) сертифікатної програми 

ЗМ 1 Українська мова у професійній 

діяльності державних службовців. 

4 — 

ЗМ 2 Іспитування на рівень володіння 

державною мовою. 

4 — 

ЗМ 3 Мовна компетентність: фонетичні, 

орфоепічні, лексичні, орфографічні, 

граматичні та стилістичні норм сучасної 

української мови. 

24 — 

ЗМ 4 Мовленнєва компетентність сучасного 16 — 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2704-19#Text
https://mova.gov.ua/
https://mova-ombudsman.gov.ua/
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фахівця. 

ЗМ 5 Соціокультурна компетентність 

державного службовця. 

10 — 

ЗМ 6 Підсумковий контроль результатів 

навчання 

2 Тестування 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ 

ПРОГРАМИ 

2 кредити/ 

60 годин 

 

 

 

Структурно-логічна схема сертифікатної програми 

 

   

   

   Підсумковий  

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Для всіх охочих атестація здійснюється у формі іспиту на рівень володіння 

державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків (подати заявку на 

складання іспиту можна за покликанням https://exam.mova.gov.ua/courses/course-

v1:NKSDM+TESTTM+2021_T1/about). 

 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

сертифікатної програми 

 

 ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 

ІК + + + + + + 

ЗК 1 + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + 

ЗК 3 + +   + + 

ЗК 4 + + + + + + 

ФК 1 + + + + + + 

ФК 2 + + + + + + 

ФК 3 + + + + + + 

ФК 4 + +  + + + 

 

ЗМ 1 

ЗМ 2 

 

ЗМ 3 

ЗМ 4 

ЗМ 5 

ЗМ 6 

Підсумковий 

контроль 

результатів 

навчання 

https://exam.mova.gov.ua/courses/course-v1:NKSDM+TESTTM+2021_T1/about
https://exam.mova.gov.ua/courses/course-v1:NKSDM+TESTTM+2021_T1/about
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