
Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності оголошує набір  

на курси з іноземної мови  

 

Шановні курсанти та студенти! 

Запрошуємо курсантів та студентів на курси з іноземної мови. 

ПРИЙШОВШИ НА КУРСИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВИ: 

 

 ПОКРАЩИТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ; 

 ЕФЕКТИВНО ПІДГОТУЄТЕСЯ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО 
ІСПИТУ (ЗНО) З ІНОЗМНОЇ МОВИ ; 

   ОТРИМАЄТЕ БІЛЬШЕ ШАНСІВ БУТИ ЗАРАХОВАНИМИ ДО МАГІСТРАТУРИ 

 

Переваги навчання на курсах: 

 навчання у малих групах (8-10 осіб), що забезпечує належну увагу до кожного 

із слухачів, 

 інноваційні методики комунікативного спрямування, відео- та аудіо-супровід; 

 вивчення усіх мовних компетенцій (мовлення, аудіювання, розуміння 

письмового тексту, письмо та граматика) як невіддільних складових живого 

спілкування; 

Заняття на усіх мовних курсах відбуваються двічі на тиждень протягом 3 місяців (54 

академічних годин): жовтень - грудень у першому, та березень-травень у другому 

семестрах. Тривалість занять 1,2 години, а графік ми максимально достосовуємо до 

побажань слухачів групи. 

Умови вступу та навчання: 

 особи, які бажають вчитися на курсах, мають заповнити заяву (нав бланку), 

укласти договір (на бланку); 

 слухачі проходять дистанційне онлайн-тестування безкоштовно; 

  після закінчення курсу навчання слухач отримує сертифікат Львівської 

політехніки. 

Навчальні групи з англійської мови формуватимуться відповідно до рівнів знань 

(Beginner = A1, Elementary = A2,  Pre-Intermediate = B1, Intermediate = B2). 

Вартість навчання 2600 грн за один семестр (54 години) 

Документи подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, інститут 

післядипломної освіти. 



Керівник: Марія Іванченко 

Телефон: +38(097) 227 45 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Львівський державний університет  

безпеки життєдіяльності  

Сертифікація знань іноземних мов: 

Pearson Online Placement Test 

 

 

 

Онлайн-тест для визначення рівня володіння англійською мовою (Pearson Online 

Placement Test) – це машинний тест для визначення рівня володіння англійською 

мовою, розроблений фахівцями британського видавництва Пірсон, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (CEFR). Це машинний тест, 

який дозволяє оцінити читання, письмо, аудіювання, граматику та лексику, 

адаптується під кожного студента, що гарантує високу точність результатів.  

Сертифікат про здачу Pearson Online Placement Test визнається МОН України 

для присвоєння вчених звань доцента та професора. 

Інститут післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності проводить тестування претендентів на підставі укладеної угоди між 

Представництвом британського видавництва «Pearson» в Україні, в особі голови М. 

П. Малигіної та ректором Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності.  

Для участі у cертифікації необхідно укласти договір та подати документи (копії 

перших сторінок українського та закордонного паспортів) від осіб, які бажають 

перевірити рівень володіння іноземною мовою. 

Після проходження тестування на базі онлайн платформи Pearson за напрямками: 

Reading, Writing, Listening, Grammar, Vocabulary відбувається інформування 

учасників про результати та видаються сертифікати.  

Рівень володіння англійською мовою визначається на підставі середньої оцінки 

блоків Reading, Writing, Listening, Grammar, Vocabulary.  

Тривалість тестування становить 40 хвилин. 

Вартість тестування: 800 грн. 

Телефон: +38 (097) 227 45 32 
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