
ЦЕНТР ІНОЗЕМНОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ 
cfbl@knteu.kiev.ua  
вул. Мілютенка, 8  

тел. +38 (044) 531-47-43 
Центр іноземної ділової мови (ЦІДМ) – структурний підрозділ 

КНТЕУ при кафедрі сучасних європейських мов, створений з 
метою підготовки фахівців напряму «Філологія» (англійська 

мова, переклад).  

Студенти з І по V курс денної форми навчання мають мож-

ливість одночасно здобути другу вищу освіту за напрямом 

«Філологія» («Переклад») за вечірньо-заочною або заочно-

вечірньою формами навчання ОКР «бакалавр». 

Зареєструватися для вступу можна за адресою: 

вул. Мілютенка, 8 (корпус Г), ауд. Г-511, тел. 531-47-43 за 

наявності таких документів: 

1. Копії атестата про повну загальну середню освіту. 

2. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство. 

3. Двох кольорових фотокарток розміром 3х4 см. 

4. Шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у 

прізвищах в документах: у паспорті, атестаті, дипломі, серти-

фікатах). 

5. Копії довідки про ідентифікаційний код. 

6. Копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 

виданих у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки з таких загальноосвітніх 

предметів: 

– українська мова та література; 

– іноземна або російська мова; 

– історія України або світова література. 

7. Довідки деканату, завіреної печаткою, про навчання в 

КНТЕУ. 

Після успішного завершення навчання випускники ЦІДМ 

отримують диплом бакалавра з «Філології» (англійська мова, 

переклад). Нормативний зміст і термін навчання визначаються 

стандартами вищої освіти. Термін навчання в ЦІДМ – 3 роки 10 

місяців. Тривалість семестрів і канікул у ЦІДМ та факультетах 

університету збігається, розклад занять узгоджується з розкладом 

навчання студентів КНТЕУ за змінами. Навчання у ЦІДМ 

здійснюється на контрактній основі.  



Ще одним напрямом роботи ЦІДМ  – курси з іноземних мов 

на допомогу студентам, які бажають поглибити знання. 

Навчання проводиться за програмами різних рівнів: 

1. Початковий рівень (для тих, хто на певному рівні 
орієнтуються в знаннях іноземної  мови у межах шкільної 
програми). 

2. Підготовка студентів до складання  державного екзамену з 
іноземної мови. 

3. Ділова іноземна мова. 

4. Друга іноземна мова. 
 


