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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок встановлення науково-педагогічним працівникам
надбавок за знання та використання в роботі іноземної мови визначає
порядок встановлення науково-педагогічним працівникам Харківського
торговельно-економічного інституту КНТЕУ надбавок за знання та
використання в роботі іноземної мови.
1.2. Положення розроблено відповідно до:
– ст. 61 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
– наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від
26.09.2015 р. № 557;
– Положення про порядок визнання сертифікатів на рівень знання
мов країн ЄС, затвердженого рішенням вченої ради КНТЕУ від
26.10.2017 р. (протокол № 3, п. 8).

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ
2.1. Іноземними мовами, знання та використання яких надає право
науково-педагогічному працівнику на встановлення надбавки у
Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ є англійська
мова, німецька мова, польська мова, французька мова.
2.2. За знання та використання в роботі іноземної мови науковопедагогічним працівникам Харківського торговельно-економічного
інституту КНТЕУ встановлюється наступні надбавки (у відсотках до
посадового окладу / ставки заробітної плати):
– однієї європейської мови – 10;
– двох і більше європейських мов – 25.
2.3. Надбавка встановлюється за письмовим зверненням науковопедагогічного працівника при одночасному виконанні ним двох умов:
Перша умова. Наявність у науково-педагогічного працівника
міжнародного сертифікату про рівень знань іноземної мови (рівень не
нижче B2), який виданий одним з іноземних (міжнародних) провайдерів з
переліку в таблиці.
Повний перелік мов і відповідних провайдерів, які мають право
здійснювати оцінювання знання мови країн Європейського Союзу,
затверджений наказом КНТЕУ від 31.10.2017 р. № 3662.
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Мова
Провайдер
Англійська IELTS Test Partners
British Council
Cambridge English

Екзамен
IELTS
APTIS (British Council)
Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English: Advanced (CAE)
Cambridge English: Proficiency (CPE)
Cambridge English: Business Vantage
(BEC Vantage)
Cambridge English: Business (Higher)
Cambridge English: Business Language
Testing Service (BULATS)
Pearson
Pearson Test of English (PTE)
Pearson EDEXCEL (English as a Second
Language)
Trinity College London
Integrated Skills in English (ISE)
Education Testing Service (ETS)
Nest of English as a Foreign Language
(TOEFL)
Rearson / London Chamber of
English for Specific Purposes, London
Commerce and Industry (LCCI)
Chamber of Commerce and Industry
LCCI
Німецька
Coethe-Institut
Coethe-Zertifikat B2 TestDaF
Польська
Державна сертифікаційна комісія Państwowe egzaminy certyfikatowe z
з польської мови як іноземної
języka polskiego jako obcego
Французька Ambassade de l’Institut Français
DELF
d’Ukraine
DALF

Друга умова. Використання науково-педагогічним працівником
іноземної мови під час викладання навчальних дисциплін (повний курс
або окремих тем навчальної дисципліни), що зафіксовано у затвердженій
робочій програмі навчальної дисципліни.
2.4. Надбавка
не
встановлюється
науково-педагогічним
працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено
знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.
2.5. Надбавка встановлюється терміном на один навчальний рік.

