Навчальний центр Інтерлінгва
(0382) 705 700, 098 048 22 52
Свободи 36 (ЦНТЕІ), к. 708

Бажаємо Вам успіхів!

Шановні друзі, у розкладі вказано початок занять у
планових групах з вересня 2017 року. Крім планових,
працюють додаткові групи, вони починають займатися по
мірі комплектації.
Якщо ви не змогли підібрати підходящий Вам графік,
зателефонуйте і ми обов'язково підберемо зручний для
Вас варіант.
Ви так само можете записатися на індивідуальний курс
навчання і починати заняття просто зараз.
Ви також можете надіслати нам листа з питаннями на
адресу:interlingvakm@gmail.com і ми обов’язково відповімо.
З повагою, Інтерлінгва.

Вартість навчання.
Курс підготовки
Польська мова – дорослі
Польська мова - учні
Англійська мова - дорослі
Англійська мова - учні
Графічний дизайн
Web дизайн
Java, PHP, CSS, HTML…
Бухоблік + 1С: (весь курс)
Дизайн Інтер’єру
Дизайн Ландшафту
Базовий комп’ютерний курс

Вартість навчання з
оплатою курсу помісячно
360 грн. щомісяця
360 грн щомісяця
360 грн щомісяця
360 грн щомісяця
900 грн щомісяця

Вартість навчання зі знижкою за умови
оплати всього курсу відразу
2200 грн. весь курс

(2700 грн увесь курс - 3 місяця)

900 грн щомісяця

2200 грн. весь курс

(2700 грн увесь курс – за 3 місяця)

900 грн щомісяця

2200 грн. весь курс

(2700 грн увесь курс – за 3 місяця)

900 грн щомісяця

2200 грн. весь курс

(2700 грн увесь курс – за 3 місяця)

1200 грн щомісяця

2900 грн. весь курс

(3600 грн увесь курс – за 3 місяця)

1200 грн щомісяця

2000 грн. весь курс

(2400 грн увесь курс - за 2 місяця)

1800 грн весь курс

-

Графіки початку занять

Англійська мова.

Польська мова.

Групи: дорослі, учні 9-11 класів, студенти.
Напрямки:базовий курс, професійний
поглиблений курс, перекладач-референт,

Групи: дорослі, учні 9-11 класів, студенти.
Напрямки: карта поляка, розмовна мова, інтенсив,
вступ до польських ВНЗ, сертифікат А1-В2

Elementary і Beginners А1 і А2 дорослі

Рівень А1 (початковий)

Понеділок, середа 17.00 і 18.30
Вівторок, четвер 17.00 і 18.30

Понеділок, середа 17.00
Вівторок, четвер 18.30

16 жовтня
14 вересня

16 жовтня
24 жовтня

Elementary і Beginners А1 і А2 учні
11, 12 вересня
17.00, 18.30

Рівень А2 (середній)
17.00, 18.30 Групи займаються, приєднуйтесь!

Pre-Intermediate В1 і Intermediate В2
11, 12 вересня
17.00, 18.30

Рівень В1 і В2 (високий)
17.00, 18.30 Групи займаються, приєднуйтесь!

Італійська мова

-

Школа інформаційних технології
Графік занять

Початок занять в групах

Графік занять

Java developing

Оператор ПК
11.00, 14.00,
16.00, 17.30

Початок занять в групах

Регулярно - телефонуйте!

Web дизайн
(3 варіанти курсу на вибір)
Курс створення сайтів
Верстка у CMS (Joomla,
26 жовтня
WordPress…)
Курс розробки дизайну сайтів у
26 жовтня
Adobe Photoshop
Курс Web програмування
26 жовтня
HTML, PHP, CSS, javascript…
Курси не пов’язані між собою та читаються
окремо або в різних комбінаціях.

10,00 субота
або 16.00 і 18.00 робочі дні

19 і 23 вересня

Графічний дизайн
(3 варіанти курсу на вибір)
Курс
Adobe Illustrator

25 жовтня

Курс
25 жовтня
Adobe Photoshop
Курс
По набору
InDesign
Курси не пов’язані між собою та читаються
окремо або в різних комбінаціях.

Школа бухгалтерів
Графік занять

Початок занять

Графік занять

Бухгалтерський облік і 1С:

Початок занять

1С:Бухгалтерія
-

Групи 9.00 і 18.30 початок 1 листопада

Головний бухгалтер
18.30

По набору

Школа дизайну
Графік занять

Дизайн Інтер’єру
9.00, 18.15
по робочих днях

Субота 10.00
курс вихідного дня

Дизайн меблів
18.15

Початок занять
По набору
По набору

Графік занять

Початок занять

Дизайн Ландшафту
9.00
18.15
Субота 10.00
(курс вихідного дня)
Графічний дизайн

По набору
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25 жовтня

1 листопада

