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1.Загальнi положення
1.1.Перекладацький навчzulьно-методичний центр <LinguoPDATU)

IIНМЦ <LinguoPDATU), Щентр <LinguoPDATU), Щентр) с структурним
пiдроздiлом кафедри iноземних мов Подiльського державного аграрно(далi

технiчного унiверситету (далi Унiверситет).

Повна н€вва I]eHTpy украiнською мовою: Перекладацький навчальнометодичний центр <<ЛiнгвоПДАТУ).

Повна

н€}зва

Щентру англiйською мовою: Translation Education and

Methodic Center <LinguoPDATU)

IIНМЦ <LinguoPDATU) може мати печатку, штампи, логотип, бланки з
власним найменуванням.

ПНМЦ(LiпguоРDАТU>> не е юридичною особою.
1.2.

-

Метою дiяльностi

I_{eHTpy с:

практично-орiентована, навчапьна, лiнгвiстична,

у

тому

числi

перекладацька пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних,
наукових, педагогiчних та iнших працiвникiв унiверситету;
- супровiд iноземними (зокрема англiйською, нiмецькою, французькою)

мовами дiяльностi Унiверситету

та iнших

установ, пiдприемств та

органiзацiй;

- розвиток мiжнародних зв'язкiв у сферi дiяльностi Щентру в межах
його компетентностi;
- навчання, пiдвищення квалiфiкацii рiзних категорiй слухачiв;

-створення вiдповiдного мовного середовища та умов для заохочення
вiдвiдувачiв занять

д

вивчення iноземних мов в мовному таборi;

_якiсне навчання iноземних мов

у

KoHTeKcTi свропейськоТ iнтеграцii

Украiни, наближення до европейських стандартiв та популяризацii вивчення
iноземних мов.
1

.3.

У

своiй дiяльностi Щентр <LinguoPDATU) керуеться чинним

законавством Украiни, загапьнодержа ною та внутрiшньо унiверситетською

нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями
ректора Унiверситету.

2.OcHoBHi завдання та функцii
2.

1.Основними завданнями Щентру

е:

2.|.УПiдвищення освiтнього лiнгвiстичного

рiвня

володiння

iноземними мовами здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних,
наукових, педагогiчних та iнших працiвникiв унiверситету.

2.|.2.ЗдlЙснення перекладацькоi та навч€L[ьно-методичноi

практики у

структурних пiдроздiлах Унiверситету, виконання замовлень iнших
юридичних та фiзичних осiб, а саме:

-

перекЛадацька пiдтримка конференцiй, нарад, ceMiHapiB, дiлових

зустрiчей, переговорiв тощо.

- перекладацька пiдтримка при

cTBopeHHi та мовному супроводi веб-

сайтiв, веб-сторiнок, переклад дiловоi переписки та iH ших iнформацiйних
матерiалiв.
2.I.З. Пiдготовка до проведення мiжнародних мовних екзаменiв (TecTiB)

TOEFL, IELTS, ТОЕIСтощо, а також
консультацiйна дiяльнiсть

та супровiд

у

перекладацька пiдтримка,

пiдготовцi пакету документiв,

пов'язаних зi складанням цих екзаменiв (TecTiB).

2.t.4. ОрганiзацiЯ KypciB заг€шьномовноi пiдготовки рiзного рiвня
(пiдвищення кв€uliфiкацii

на замовлення органiзацiй i пiдприемств, зокрема:

- органiзацiя професiйно-орiентованих

-

мовна пiдготовка

у

KypciB;

системi дiючих мiжнародних програм обмiну,

стипендiй, грантiв, премiй тощо з подЕtльшими рекомендацiями до навчання
та стажування за кордоном.

2.I.5. Пiдвищення рiвня мовноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти,
науково-педагогiчних, наукових, педагогiчних та iнших працiвникiв
унiверситету, зокрема шляхом

:

-

одержання здобувачами вищоi освiти, нау ово-педагогiчними,

науковими, педагогiчними та iншими працiвниками унiверситету додатковоi
мовноТ спецiалiзацii з KypciB English fоr Science Technology, Business English
тощо;

-

вивчення здобувачами вищоi освiти, науково-педагогiчними,
науковими, педагогiчними та iншими працiвниками унiверситету
нiмецькоi

французькоi,
(додатковоi

та

англiйськоi мов,

як другоi iноземноi

мови

до основноi, яка вивча€ться пiд час навчання в навчzшьному

закладi);

-

проведення додаткових понад обсяги, встановленi навчzUIьними

планами, корективних KypclB, спрямованих на усунення фонетичних,
граматичних, стилiстичних та iнших недолiкiв знань у слухачiв лiнгвiстики.

2.|.6. ОРГаНiЗацiя Мовного табору

з

неповною зайнятiстю слухачiв

лiнгвiстичних занять, а саме:

- створення мотивацii для подЕtльшого удосконалення iноземноi мови,
що вивча€ться;
- створення вiдповiдного мовного середовища;
- пiдвищення рiвня володiння iноземними мовами;
- пiдвищення мовноi та мовленневоi компетенцii;

- виховання комунiкативноi потреби у пiзнаннi культур iнших краiЪ та
народlв;

- набуття

навичок усного мовлення, досвiду комунiкативного

спiлкування.
3.

Управлiння та кадрове забезпечення

З.l.Керiвництво I]eHTpoM здiйснюе завiдувач афедри iноземних мов.
обов'язки

його можуть сумiщатися з обов'язками,

посадовою

iнструкцiею завiдувача кафедри iноземних мов. Контроль

передбачуваними

дiяльностi I_{eHTpy <LinguoPDATU) здiйснюе директор навч€шьно-наукового
iнституту

дистанцiЙноi освiти. Органiзацiю перекладацькоi дiяльностi

здiйснюють НПП, педагогiчнi працiвники кафедри iноземних мов шляхом
внутрiшнiх розпоряджень завiдувача кафедри iноземних мов.

З.2. Чисельнiсть працiвникiв Щентру встановлюеться вiдповiдно до

штатного розпису кафедри iноземних мов, затвердженого ректором
Унiверситету.

З.З. Функцiонування IIНМЦ <LinguoPDATU) забезпечуеться його

НПП, педагогiчними працiвниками кафедри iноземних мов,

ав

разi

необхiдностi -фахiвцями cTopoHHix установ, пiдприемств, органiзацiй або
приватних осiб на умовах укладання цивiльно-правових договорiв або угод.
4.

Матерiально

-

технiчне забезпечення

та функцiонуе на матерiально-технiчнiй базi

4.1. Щентр розмiщу€ться
кафедри iноземних мов.

4.2. Щентр мае право у встановленому порядку використовувати
матерiальною-технiчну базу та обладнання iнших структурних пiдроздiлiв
Унiверситету.
5. Органiзацiя

дiяльностi

5.1. liяльнiсть Щентру базуеться на затверджених планах роботи, на

замовленнях (заявках) структурних пiдроздiлiв yHiBe ситету, завданнях
ректора, замовленнях та

договорах iншими юридичними та

фiзичними

особами, якi укладаються та узгоджуються у встановленому порядку.
5.2. Основними видами дiяльностi I_{eHTpy е:

-

переклад TeKcTiB

з

англiйськоi (нiмецькоi, французькоi) мови на

украТнську мову чи навпаки;
- переклад анотацiй наукових статей;

-

переклад

та

оформлення дiлових листiв,

iншоi

документацii

iноземною мовою;

-

забезпечення перекладу пiд час проведення конференцiй, дiлових

зустрiчей та переговорiв тощо;

-

органiзацiя лiнгвiстичних KypciB

з метою

пiдвищення

квалiфiкацiйного рiвня володiння iноземною мовою здобувачiв вищоi освiти,

наУкоВо.пеДагогiчних,наУкоВих,пеДагогiчнихТаiншихпраЦiвникiв
унiверситетt,
.органiзацiямовноГотаборУзМеТоюсТВореннявiдповiДногоМоВного
вивчення
вiдвiдувачiв мовного табору до
заохочення
та
умов
середовища
мовноi та мовленневоi компетенцii,
рiвня
пiдвищення
та
мов
iноземних
дiяльнiсть
б. Фiнансово-господарська
гIнмЦ KLinguoPDATU) здiйснюеться
6. 1 . Фiнансування
:

.ЗарахУноккоштiв,отриманихвiдюриДичнихтафiзичнихосiбза
надання платних послуг;

громадян;
органiзацiй, пiдприсмств,
вiд
допомоги
- спонсорськоi
чинним законодавством,
- iнших джерел, не заборонених

6.2.облiккоштiвВiДнаДанихплаТнихпослУгздiйснюетьсяУ
встановленому порядку

на вiдповiдних рахунках

спецiального фонду

Унiверситету. При цьому:

6.2.|.ПерепiктавартiсТЬТипоВихПлатнихпослУгЩентрУ(переклад i
мови на украiнську мову
(нiмечькоi,
франчузькоi)
текстУ з англiйськоi

НаВпаки;синхроннийперекJIаД;кУрсимовноiпiдготовкитамоВного до
наказом ректора у вiдповiдностi
затверджуетъся
табору(тощо),
щорiчно
керiвника Щентру розраховуеться
пропозицiею
за
якi
кошторисiв,

вiддiломфiнансУванняiбУхгалТерсъкоГооблiкУ,УЗгоДжУсТЬсяз
вiдповiднимипосаДоВимиособами.НаiншiпослУГиЦентрУкошториси
окремому
розробляються

i затверджуютъся у
по Mipi надходження замовлень

порядку.

Прикiнцевi положення
за рiшенням вченоi ради
створюеться наказом ректора
7.

'7

.t.

Щентр

Унiверситету.
'7.2. Положення вводиться

ректора.
7.3

в дiю

з

наказом
дня його затвердження

за рiшенням
лiквiдуеться наказом ректора
. Центр реорганiзовусться,
змiни та
такому ж порядку вносятъся

вченоi ради Унiверситету,

В

нова редакцiя або Положення
затверджусться
доповнення До Положення,
скасовустъся,

Проект Положення вносить
мов
завiдувач кафедри iноземних

ПОГОДЖЕНО

Проректор з навчutльноТ роботи
Проректор з навч€tльноi, науково-iнновацiйноТ
та мiжнародноi дiяльностi

Бiлик Т.Л.

.Щиректор Навчально-наукового

iнституту дистанцiйноi освiти
Головний бухгалтер
Юрисконсульт

Волощук Ю.О.
Громик Т.О.

'.сr/а-

