
             

 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  742 
м.Київ                                                                                            «28» 12 2018 р. 

Про погодження освітньої діяльності 

 

Відповідно до Статуту Центру наукових досліджень та викладання 

іноземних мов Національної академії наук України (далі – Центр), 

затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 12.12.2016 № 862, 

одними з головних завдань Центру є забезпечення поглибленого вивчення 

іноземних мов науковцями НАН України та проведення кваліфікаційних 

іспитів з іноземної мови.  

Центр розробив комплекс програм «Іноземні мови для наукової та 

професійної комунікації» (рівні А1 – С1), який затверджено Вченою радою 

Центру 21.08.2018 і рекомендовано для впровадження в навчальний процес. 

Згідно з позитивними рецензіями провідних фахівців у відповідній галузі цей 

комплекс відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. 

З метою забезпечення реалізації освітньої складової діяльності Центру, 

згідно із пунктами 11, 12 та 16 Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними науковими установами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180, та статутом Центру: 

1. Погодити проведення освітньої діяльності Центру з метою мовної 

підготовки співробітників наукових установ до рівнів загальноєвропейського 

стандарту володіння мовою від А1 до С1, приймання Центром 

кваліфікаційних іспитів та видачу сертифікатів про володіння іноземною 

мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. 
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2. Центру: 

2.1. Здійснити розрахунки вартості зазначених вище платних послуг у 

відповідності до норм Порядку та умов надання платних послуг бюджетними 

науковими установами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 01.12.2003 № 798/657/351. 

2.2. Розробити та виготовити бланк сертифікату про рівень володіння 

однією з мов країн Європейського Союзу за Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти. 

3. Установам НАН України довести до відома наукових працівників про 

можливість проходження в Центрі підготовки для здобуття мовних 

компетентностей та отримання сертифікатів про володіння іноземною мовою 

відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на віце-

президента НАН України академіка НАН України А.Г. Загороднього та 

Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

   Віце-президент Національної  

        академії наук України 

       академік НАН України                                  С.І.Пирожков 

 

 

      Головний учений секретар 

Національної академії наук  України                            

          академік НАН України                                В.Л.Богданов                                         
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