
ЦЕНТР СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ ЛТЕУ  

КУРСИ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 Курс "Загальна іноземна мова" 

(англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська) 

 

 Різнорівневий курс 

оволодіння іноземною мовою: 

для тих, хто починає вчити 

мову з "нуля" або тих, хто 

хоче вдосконалити та 

підвищити рівень володіння 

нею. 

До уваги слухачів: чітко 

структуровані заняття, які 

містять велику кількість комунікативних завдань, що сприяють 

виробленню навичок усної комунікації на побутову та 

культорологічну тематику з використанням готових лексичних і 

граматичних конструкцій, властивих тій чи іншій мові. 

Під час занять — комунікативні ігри, тренінги, дискусії 

іноземною мовою, а також аудіо- та відеосупровід занять, 

інтерактивні завдання та Інтернет-заняття. 

 

 

 

 

 



Бізнес-курси: 

"Іноземна мова за професійним спрямуванням"/ 

"Іноземна мова спеціальності" / "Ділова іноземна мова" 

(англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська) 

 

 Різнорівневий курс 

вивчення іноземної мови, 

який дозволить вдосконалити 

комунікативні вміння та 

навички у процесі спілкування 

на професійному рівні; 

розвинути вміння професійно 

поводитися у різноманітних 

бізнес-ситуаціях де 

передбачено спілкування іншомовною мовою; вдосконалити 

навички усного та письмового перекладу з використанням 

граматичних трансформацій у ситуаціях, що виникають у процесі 

професійної діяльності. 

 Пропонує основи спілкування діловою іноземною мовою в 

усній та письмовій формах, удосконалення комунікативних вмінь 

та навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні; 

формування навиків оформлення ділової кореспонденції та 

ділового письма. 

 

 

 



 

 

Підготовчі курси для вступу до магістратури 

(англійська, німецька, французька, іспанська) 

на усі спеціальності ЛТЕУ 

 Згідно з умовами прийому 

до вищих  навчальних закладів 

України (затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки 

України) та Правилами прийому 

до вищих навчальних закладів, 

зарахування до магістратури 

відбувається на конкурсній 

основі, а вступний іспит з іноземної мови є одним з  

обов’язкових. 

 Іспит з іноземної мови базується на вимогах рівня В2 

володіння іноземною мовою (стандарт для ступеня бакалавра, 

який є загальним для студентів різних спеціальностей). 

 Підготовка здійснюється з англійської, німецької, 

французької, іспанської  мов.  

 

 

 

 

 

 



 

Корпоративне навчання 

 Центр сучасних європейських мов 

має необхідний викладацький склад та 

сучасну ресурсну базу, аби 

запропонувати Вашій компанії курс або 

тренінг з англійської мови, що 

відповідає міжнародним стандартам 

якості. 

Більше того, після зустрічі та обговорення потреб компанії, команда 

викладачів Центру зможе розробити індивідуальний навчальний план, 

який відповідатиме вимогам саме Вашої компанії. Працівникам 

запропонують тест на визначення рівня, відповідно до якого будуть 

сформовані групи. Це забезпечить найбільш ефективне та комфортне 

навчання для Ваших співробітників. 

 Центр пропонує спеціалізовані курси англійської мови для 

різноманітних сфер професійної діяльності: фінанси, правознавство, 

туризм, готельно-ресторана справа, менеджмент тощо. 

 Англійська для банківської сфери  / Banking and Finance  

 Англійська для юристів  / Business Law  

 Англійська для працівників готельної та ресторанної індустрій  /  

English for Hotel and Catering Industry  

 Англійська для співробітників туристичних компаній  / English for 

Travel Agencies Staff 

 Ділова та особиста переписка / Business and Personal Correspondence 

 Інтенсивні курси іноземних мов (англійська, німецька, французька, 

іспанська, польська, чеська)  / Intensive Language Courses (English, 

German, French, Spanish, Polish, Czech). 

 



Додаткова інформація: Кількість слухачів у групі – 6-10 осіб. 

Періодичність занять – 2-3 пари на тиждень (4(6) академгодини). Дні та 

години занять слухачі узгоджують з викладачем після укомплектування 

групи.  Тривалість одного навчального семестру 25-30 занять. Заняття 

проводять висококваліфіковані викладачі кафедри іноземних мов. 

 


