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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Центр сучасних європейських мов (надалі Центр) створений відповідно до 

положень Статуту Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ). 

1.2. Підставою для створення Центру є наказ ректора Університету. 

1.3. Центр здійснює діяльність самостійно у співпраці з іншими установами на 

території України, укладаючи угоди із замовниками та клієнтами в напрямах і 

порядку, визначених цим Положенням. 

1.4. Повна назва Центру: Центр сучасних іноземних мов. 

1.5. Місцезнаходження Центру: Україна, м. Львів, вул. бр. Тершаковців, 2а, ауд. 

510. 

 
2. МЕТА І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Метою діяльності Центру є: 

 2.1.1. Сприяння та організація вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 

французької, іспанської, чеської, польської) на курсах в Університеті для 

студентів Університету та всіх бажаючих вивчати мову. 

 2.1.2. Організація та проведення курсів вивчення іноземних мов (англійської, 

німецької, французької, іспанської, чеської, польської) для науково-педагогічного 

складу Університету. 

2.1.3. Організація та проведення курсів вивчення іноземних мов (англійської, 

німецької, французької, іспанської, чеської, польської) для студентів-

бакалаврів до вступу на магістерські програми ЛТЕУ. 

2.1.4. Вдосконалення та поглиблення знань з іноземних мов із врахуванням 

фахової спеціалізації Університету. 

2.1.5. Організація літньої школи вивчення іноземних мов. 

2.1.6. Організація курсів підвищення кваліфікації для викладачів мовних кафедр 

Університету та інших вишів Львова та регіону до здачі міжнародного 

іспиту ТКТ (Іспит, що засвідчує рівень професійних знань викладача). 



2.1.7. Підготовка студентів Університету та інших бажаючих до складання 

іспитів з метою отримання міжнародного сертифікату, який визнається 

закордонними вузами. 

2.1.8. Організація навчально-методичних семінарів та семінарів-тренінгів для 

викладачів іноземної мови коледжів, які входять до структури 

Університету. 

2.1.9. Проведення навчально-методичних семінарів за участю представників 

міжнародних видавництв з метою ознайомлення викладачів з новими 

надходженнями та методикою роботи з навчально-дидактичною 

літературою. 

2.1.10.  Організація національних заходів та залучення до міжнародних заходів 

(вистав, концертів, виставок, конференцій, колоквіумів тощо), а також 

зустрічей пізнавального характеру з представниками науки, культури, 

мистецтва країн, вивчення мов яких пропонується Центром. 

2.1.11.  Організація екскурсій, мовних стажувань та лінгвістичних подорожей по 

Україні та до країн, вивчення мов яких пропонується Центром. 

2.1.12.  Інформаційна діяльність, надання консультаційних послуг. 

2.1.13.  Налагодження та розвиток мовних та культурних зв'язків між Центром та 

вищими школами країн, вивчення мов яких пропонується Центром. 

2.1.14.  Налагодження контактів між Центром і державними, громадськими, 

приватними організаціями, фондами та центрами з метою взаємного 

обміну досвідом. 

2.2. Для досягнення зазначеної мети здійснюється робота у таких напрямах: 

2.2.1. Підвищення кваліфікації викладачів профільних кафедр. 

2.2.2. Надання консультацій з питань викладання іноземних мов, підготовки та  

 розробки навчальних програм з іноземних мов. 

2.2.3. Проведення курсів ділової мови та мови економічного спрямування різних 

 рівнів, а також інтенсивних курсів з вивчення іноземних мов. 



2.2.4. Організація семінарів, конференцій, стажувань тощо. 

2.2.5. Налагодження контактів з українськими та іншомовними підприємствами 

та навчальними закладами з метою обміну досвідом. 

2.2.6. Надання перекладацьких послуг. 

2.2.7. Надання у тимчасове користування книжкового, аудіо- та відеофондів 

Центру. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

3.1. Центр функціонує як неприбутковий некомерційний підрозділ Університету. 

3.2. Центр надає консультаційні послуги та здійснює освітню та просвітницьку 

діяльність на договірних засадах. 

3.3. Кошти, отримані за надані послуги, використовуються згідно кошторису на 

оплату праці персоналу Центру, залучення працівників (членів тимчасових 

творчих колективів, викладачів та ін.), а також на розширення матеріально-

технічної, інформаційної бази, призначеної винятково в межах, окреслених метою 

і напрямом діяльності Центру. 

 
4. МАЙНО ТА КОШТИ 

4.1. Центр, як структурний підрозділ Університету, використовує інформаційну, 

навчальну та матеріально-технічну базу, необхідну для успішного здійснення 

напрямів діяльності, визначених цим Положенням. 

 
5. УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛ 

5.1. Безпосередній контроль за діяльністю ЦСЄМ здійснює ректор Університету. 

5.2. У склад штатного персоналу Центру входить директор та секретар. 

5.3. Безпосередню діяльність за діяльністю Центру несе директор, який 

призначається ректором Університету. 



5.4. Оплата праці працівників здійснюється з коштів Центру відповідно до обсягу 

наданих послуг. Оплата праці залучених працівників здійснюється в межах 

кошторису. 

5.5. На персонал Центру та залучених працівників поширюються yсі обов'язки та 

права, передбачені чинним законодавством України. 

 
6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

6.1. Облік діяльності Центру здійснюється бухгалтерією Університету. 

6.2. Звітність про діяльність Центру здійснюється підрозділами Університету у 

встановленому порядку. 

 
7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. З усіх питань, не визначених цим Положенням, Центр керується у своїй 

діяльності законодавством України та Статутом Львівського торговельно-

економічного університету. 

 

 
 Директор Центру сучасних 
          Європейських мов                      ____________________     ст.викл. Н.М. Демчук  

 
 
 ПОГОДЖЕНО:  
 

 Завідувач кафедри 
     іноземних мов                ____________________    доц. Н.В. Ковалик 
 
 

 


