
Англійська мова для публічних службовців



Програма «Англійська мова для публічних службовців» доступна зареєстрованим користувачам Порталу 
управління знаннями.
Посилання на програму поширюється співробітниками служб управління персоналом через особистий кабінет 
користувача 



Якщо ви забули пароль входу в особистий кабінет, натисніть напис «Забули пароль?» і змініть пароль,
дотримуючись настанов Порталу.



Поширення службою управління персоналом посилання на програму «Англійська мова для публічних службовців»
відображається у розділі «Відстеження / рекомендації» особистого кабінету користувача.

Натисніть на назву програми або кнопку «Записатись» для подальшої реєстрації на навчання.



Ви маєте можливість ознайомитися з описом програми або одразу перейти до реєстрації на навчання.
Для реєстрації на навчання натисніть кнопку «Перейти на платформу EF English Live»



Введіть логін (адресу електронної пошти) та пароль для входу на Портал управління знаннями та натисніть кнопку
«Увійти»
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В реєстраційній формі НЕ ЗМІНЮЙТЕ наявних та НЕ ВКАЗУЙТЕ додаткових реєстраційних даних.
Оберіть англійську або українську мову інтерфейсу. Поставте відмітки про згоду на використання компанією EF
ваших персональних даних та ознайомлення з Політикою конфіденційності. Натисніть кнопку «Продовжити».

! Не вказувати !



Пройдіть 30-хвилинний стартовий тест. Увага! Це є обов'язковою умовою реєстрації на навчання (незалежно від
вашого рівня володіння англійською мовою). Оберіть українську мову та натисніть кнопку «Продовжити»
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Натисніть символ «Play» та перевірте гучність підключеного звукового обладнання.
Якщо ви чуєте тестовий звук системи, натисніть кнопку «Yes, continue to test».
Наявність акустичного обладнання необхідна як для проходження тестування, так і для подальшого навчання!
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Ознайомтесь з правилами тестування та натисніть кнопку «Start the reading section»

Цей тест складається з двох частин: читання та аудіювання, 
тривалістю по 15 хвилин.

Слідкуйте за часом, щоб встигнути відповісти на всі 
запитання.

Ви не втратите бали за неправильну відповідь.

Після натискання «Далі» ви не зможете повернутися до 
попередніх запитань.

Скористайтесь перевагами повноекранного режиму для 
оптимального тестування. Ви можете знайти значок 
повноекранного режиму у нижньому правому куті екрана



За результатами тестування система визначить ваш рівень володіння англійською мовою.
Ви маєте можливість ознайомитись із змістом навчання на кожному з 16 рівнів. 
Перейдіть до завершення реєстрації.



Після завершення реєстрації та створення особистого кабінету на платформі EF English Live за 
бажанням ви можете обрати (змінити) інший рівень.  Системою буде запропоновано відповідну програму 
курсу.



Після завершення реєстрації та створення особистого кабінету можна обрати українську мову системи



Змінити курс можна на відповідній вкладці у розділі «Вивчення» особистого кабінету



Для своєї зручності, ви можете* продовжувати вивчення англійської мови за допомогою мобільних 
пристроїв під керуванням операційних систем iOS або Android.
Завантажити мобільний додаток можна, перейшовши до вкладки «Інструменти навчання» розділу 
«Вивчення» особистого кабінету та обравши символ відповідної операційної системи.

* використання 
мобільного додатку 
стане доступним з 
квітня 2023 року



У розділі «Мій профіль» особистого кабінету ви можете відстежувати прогрес проходження навчання на 
відповідному рівні.
Після успішного завершення ви маєте можливість обрати наступний рівень і продовжити навчання. 


