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Центр мовного тестування при Всеукраїнській Вищій Раді юристів як 

установа, уповноважена на адміністрування іспитів ECL, Pearson VUE, ETS 

ТОЕІС, та ESOL International Асоціацією Мовних Експертів ALTE 

(The Association of Language Testers in Europe) та Европейським Консорціумом 

з питань підтвердження рівня володіння іноземною мовою 

(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modem Languages) 

прийняли рішення про відкриття регіональних центрів підготовки та сдачі 

іспитів на підтвердження рівня володіння іноземною мовою визначеного 

загальноєвропейськими рекомендаціями CEFR (The Common European 

Framework of Reference).

Іспити ECL, Pearson VUE, ETS ТОЕІС, та ESOL International являються 

одними з найпопулярніших міжнародних іспитів та дозволяють перевірити 

ступінь сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій на рівні В2-С2, 

передбачених відомчими актами Міністерства освіти і науки України.

Перевагами складання мовних іспитів у нашому центрі тестування є:

- Безстроковість дії сертифікату;

- Відсутність фіксованих дат тестування (дата іспиту обирається за домовленістю);

-Готові результати та сертифікат за 7-10 днів;

- Невелика вартість порівняно із іншими мовними іспитами;



Для подачі заявки на отримання можливості відкриття центру підготовки 

та тестування на базі Вашого учбового закладу, прохання звернутися за 

електронною адресою info@ukrlawcouncil.org, вказавши:

• прізвище та ім’я відповідальної особи;

• скан копії установчих документів;

• фотографії аудиторії (з дошкою та годинником на стіні);

• фотографії центрального входу та зали очікування для кандидатів;

• контактний телефон та e-mail;

До моменту відкриття центру на базі Вашої установи є можливість скласти 

будь-який із іспитів (ECL, Pearson VUE, ETS ТОЕІС, або ESOL International) у 

центральному офісі тестування у м. Києві за попередньою реєстрацією.

За більш детальною інформацією стосовно тестування та порядку 

реєстрації, звертайтеся за вказаним телефоном 044-235-15-13.

З повагою

Заступник Директора 
Центру мовного тестування 
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