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Міжнародний інститут мов і культур функціонує у Флориді з 1989 
року. В діяльності інституту поєднані робота над перекладами текстів, 
навчання іноземних мов і залучення до національних культур. Головна мета 
Міжнародного інституту мов та культур полягає у сприянні глобальній 
комунікації через знання мов та світових культур. Гасло інституту: 
“Підготуванням кожного студента сприяти міжнародному спілкуванню”. 

Міжнародний інститут мов та культур спеціалізується на розробці 
інтенсивних мовних програм. Ці програми надають кожному студенту 
можливість вивчати іноземні мови швидко і ефективно. У додаток до цього 
студенти інституту можуть в індивідуальному порядку засвоювати курси, 
які пов’язані з міжнародною культурною комунікацією взагалі та у галузі 
бізнесу зокрема. 

Принципи діяльності Міжнародного інституту мов та культур гуманні і 
демократичні. Його діяльність базується на переконаності у рівності і 
цінності всіх культур світу, на впевненості у кожному своєму 
співробітникові, на вірі у здатність абсолютно всіх студентів до навчання, 
вона орієнтована на творчість у пошуках швидкого і найкращого вирішення 
поставлених завдань, скерована на позитив, на те, що навчання повинне 
приносити радість, на створення виховуючого навчального середовища.  

Міжнародний інститут мов та культур знаходиться у місті Плантація 
штату Флорида. До інституту легко добиратися з головних міст штату: 
Форт Лаудердейл, Маямі, Палм Біч. Окрім цього, інститут пропонує 
індивідуально розроблені програми для студентів з інших штатів та з інших 
країн.  

Студентський контингент Міжнародного інституту мов та культур 
складають дипломовані спеціалісти, бізнесмени, туристи – усі ті, у кого є 
потреба і бажання вивчати іноземні мови та культури. 

Викладачі інституту – це професіонали зі значним досвідом та вченими 
ступенями. Вони володіють іноземними мовами так, як автентичні носії цих 
мов, вони глибоко знають і розуміють культуру тих регіонів, де 
розмовляють цими мовами. 

Міжнародний інститут мов і культур надає широкий спектр мовних 
програм. Індивідуальні мовні програми 
спеціально розробляються з урахуванням 
індивідуальних запитів або потреб малої 
групи. Заняття проводяться у місцях, де 
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мешкають учасники програми, у зручний для них час. Індивідуальні мовні 
програми можуть реалізовуватися і у міжнародному форматі (для іно-
земних слухачів). 

Індивідуальні програми інтенсивного навчання мов передбачають 
шести- та семигодинні заняття на базі Міжнародного інституту мов і 
культур протягом щонайменше тижня. У цій програмі можуть брати участь 
як окремі особи, так і малі групи. 

Індивідуальні та групові програми реалізуються у трьох рівнях. 
Учасники груп навчаються щоденно по дві години, а також беруть участь у 
лабораторній мовній практиці. Після завершення програми студенти 
можуть успішно спілкуватися вибраною мовою, вони досягають високих 
показників на TOEFL тесті. 

Зв’язок з усіма учасниками програми здійснюється телефоном, 
телефаксом або через електронну пошту та за допомогою Інтернет сайту.  

Міжнародний інститут мов і культур здійснює перекладацькі послуги. 
Це переклади документів, збірників, компакт-дисків декількома мовами, 
наприклад, англійською, португальською, іспанською тощо. Студентам 
надаються послуги Інтернету, проводяться заняття за допомогою компакт-
дисків, заняття у мовних лабораторіях, синхронний переклад. Окрім цього, 
інститут надає послуги по роздрукуванню перекладів, при цьому перекладу 
надається зовнішня форма оригіналу. 

Більше десяти років Міжнародний інститут мов та культур функціонує 
і розвивається з урахуванням інформаційного “вибуху”, появи Інтернету та 
активізації міжнародного бізнесу. З розвитком нових міжнародних ринків 
збуту зростає потреба в тісному зв’язку між різними компаніями у різних 
куточках планети. Міжнародний інститут мов та культур робить усе 
можливе, щоб їх спілкування було ефективним та точним. 
 


