
Технічне завдання до RFQ 2019-102  
 
Вимоги до навчального закладу:  

 Забезпечити вивчення мови рівня В2/ УМІ-4 у відповідності до загальноєвропейських 
стандартів володіння мовою;  

 Мати ліцензію/дозволи на викладацьку діяльність;  
 Викладачі повинні мати досвід роботи, бути дипломованими спеціалістами, мати 

свідоцтво/диплом про навчання за спеціальністю «Викладання української як іноземної» 
або аналогічну; 

 Надати студентам документ/сертифікат про рівень володіння мовою при успішному 
складанні іспитів; 

 Географія покриття -  декілька локацій у м. Київ. Мережа, що поширюється на Харків та Одесу 
– бажана, але не є обов’язковою.  

 
Вимоги до організації навчання:  

 Навчання у групі за рівнем володіння мови (B2, Незалежний користувач / УМІ-4, Високий 
рівень відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти за всіма видами 
мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння). 
В2 – ВИСОКИЙ рівень визначає ефективний рівень володіння українською мовою як 
іноземною, досягнення якого свідчить про можливість впевненого спілкування в 
україномовному професійному середовищі із усвідомленим використанням більшості 
мовних засобів та мовленнєвих навичок; 

 Розробка інтенсивного плану навчання у групах та індивідуально; 
 Початкове, проміжне і фінальне тестування для відслідковування прогресу навчання; 
 Надання звітів про навчальний процес; 
 Мова навчання – українська (студенти володітимуть українською мовою на рівні В1); 
 Навчання з акцентом на розвиток розмовних навичок, вміння вільно і правильно говорити, 

а також сприймати швидку мову на слух; 
 Тривалість заняття: 80-90 хв., з регулярністю уроків не менше 3 разів на тиждень у 

приміщенні закладу, що надає послуги (альтернативно, 2 рази на тиждень, тривалість 
заняття – 2 год.);  

 Гнучкість у виборі часу проведення заняття; 
 Тривалість повного курсу В2 не менше 80 годин; 
 Максимальна кількість студентів в групі – 10 чоловік; 
 Студенти, що навчатимуться за фінансової підтримки УВКБ ООН (20 чоловік), можуть 

відвідувати заняття у різний час протягом року залежно від індивідуальних графіків та 
можливостей. У зв’язку з цим, компанія, що надаватиме послуги, повинна бути готовою 
включати студентів в окремо сформовані регулярні групи рівня В2. Якщо таких регулярних 
груп в даний час немає, компанія повинна бути готовою сформувати їх самостійно та 
забезпечити студентів, що навчатимуться за фінансової підтримки УВКБ ООН можливістю 
відвідувати заняття з української мови в по можливості найкоротший термін. 
 

Ваша пропозиція повинна включати наступну інформацію: 
 

 Супровідний лист, що відображає врахування запитуваних вимог 
 Детальні резюме викладачів 



 Інформація про методику навчання, запропоновані підручники і навчальні матеріали, а 
також запропонована тематика, що буде висвітлюватись в ході навчання 

 Пропозиція навчального плану для слухачів курсу В2 
 Рекомендації/контакти клієнтів, яким ваша компанія надавала ідентичні послуги (бажано) 
 Цінова пропозиція (відповідно до таблиці нижче). Цінова пропозиція повинна відображати 

повну вартість курсу. Вартість будь-яких додаткових витрат, що не зазначені в таблиці, не 
підлягатимуть відшкодуванню зі сторони УВКБ ООН. 

 
1. Цінова пропозиція 

Опис послуги Одиниця виміру Вартість в гривні без 
ПДВ 

Інтенсивний курс вивчення укр. 
мови рівня В2 

1 людина в групі до 10 
чоловік 

 

Підручники Набір/1 люд./курс рівня 
B2 

 
Інші навчальні матеріали 
Інше (вказати інше якщо 
застосовується) 

  

Всього   
ПДВ   
Загалом   
Додаткові параметри (можуть бути запитані УВКБ ООН додатково в разі 
необхідності): 
Інтенсивний курс вивчення укр. 
мови рівня В2  

1 акад. год./1 людина в 
групі до 10 чоловік 

 

Інтенсивний курс вивчення укр. 
мови рівня В2  

1 акад. год./1 
людина/індивід. 
заняття 

 

 
 
 


