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ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАТИ НІМЕЦЬКУ МОВУ?

 Економіка:
Німеччина – одна   з найбільших країн-експортерів у 
світі.

 Ринок праці:
В Україні нараховується велика кількість німецьких 
фірм, що створюють робочі місця.  Особи, які 
володіють німецькою мовою, мають кращі шанси на 
ринку праці.

 Європа:
Німецькою мовою розмовляє найбільша кількість 
громадян Європейського Союзу; у світі нею 
спілкується більше 100 млн. осіб.

 Наука:
Німецька мова – друга за вживаністю в наукових 
колах. 18% усіх книг у світі друкують німецькою 
мовою.

 Культура:
Німецька – мова Ґете, Ніцше й Кафки. Німецькою 
мовою розмовляли також Моцарт, Бах, Бетховен, 
Фройд і Ейнштейн

 Туризм:
Більшість туристів у різних країнах світу – з 
Німеччини.

 Вчити мову – це цікаво!
Вивчати німецьку мову не важче, ніж інші мови. До 
того ж  це цікаво!

ЩО ТАКЕ ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ?

Центр німецької мови у Львові є офіційним 
акредитованим партнером Німецького культурного 
центру „Goethe-Institut в Україні“ і пропонує усім 
зацікавленим особам вивчати німецьку мову на 
високому якісному рівні.
Goethe-Institut у Києві надає Центрам навчальні 
матеріали, техніку, здійснює підвищення кваліфікації 
викладачів, а також консультує з питань методики / 
дидактики та менеджменту мовних курсів.
Мовні курси в Центрі німецької мови організовано 
за моделлю курсів Goethe-Institut; вони є складовими 
системи, орієнтованої на Загальноєвропейські 
рекомендації з мовної освіти

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

Заняття в Центрі німецької мови проходять за 
комунікативною методикою, яку Goethe-Institut 
успішно практикує у цілому світі.

Слухачі курсів за допомогою автентичних текстів, 
актуальної інформації та підручників з Німеччини 
здобувають знання із сучасної німецької мови, які 
можуть застосувати на практиці. 

Особливості викладання за комунікативною 
методикою:

 з першого ж заняття викладання на курсах     
   здійснюється німецькою мовою; 

 у навчанні застосовують різні сучасні технічні     
   засоби;

 форми роботи на заняттях постійно змінюються:  
   слухачі працюють усі разом, у групах або  
   самостійно; 

 стосунки між викладачем і слухачами  
   вибудовуються на партнерських засадах; 

 граматичний матеріал інтегрований у процес  
   комунікативного навчання.

ВИКЛАДАЧІ

Усі викладачі Центру німецької мови мають 
вищу фахову освіту з германістики й переважно 
викладають німецьку мову в місцевих вищих 
навчальних закладах. Більшість з них додатково 
склали в Goethe-Institut мовний іспит на рівні С2. 
Goethe-Institut постійно підвищує кваліфікацію 
викладачів та надає за ротаційним принципом 
стипендії для стажування або навчання на мовних 
курсах в одному з Goethe-Institut у Німеччині.

АКРЕДИТАЦІЯ ЦЕНТРІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Центри німецької мови проходять кожні чотири роки 
аудит на відповідність стандартам якості викладання 
німецької мови, розроблених Goethe-Institut з метою 
акредитації своїх партнерів. 

Підтвердженням успішної акредитації 
служить „знак якості Goethe-Institut“, 
який засвідчує, що Центр німецької 
мови дотримується цілей та 
принципів діяльності Goethe-Institut 
і гарантує високий рівень викладан-
ня німецької мови.



Вміння та навички
Рівні 
ЗЄР

Іспити 
Ґете-Інституту

Кількість академічних 
годин, рекомендована 
для складання іспиту 

(UE)*

A1 Здатність розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а 
також елементарні речення, необхідні для задоволення конкретних 
потреб. Здатність відрекомендуватися або представити когось, а 
також запитувати і відповідати на запитання про деталі особистого 
життя, наприклад, де він/вона живе; про людей, яких він/вона знає; 
про речі, які він/вона має. Здатність порозумітися на простому рівні, 
якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на 
допомогу.

A1

 Goethe-Zertifikat А1: 
    Start Deutsch 1

 Goethe-Zertifikat А1: 
    Fit in Deutsch 1 

130 – 170

A2 Здатність розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, 
необхідні для повсякденного спілкування у побуті, сімейному 
житті, під час здійснення покупок, щодо місцевої географії, ро-
боти. Здатність спілкуватися у простих і звичайних ситуаціях, де 
необхідний простий і прямий обмін інформацією на знайомі та 
звичні теми. Вміння описати простими мовними засобами зовнішній 
вигляд, оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі 
сферою безпосередніх потреб.

A2

 Goethe-Zertifikat А2: 
    Start Deutsch 2

 Goethe-Zertifikat А2: 
    Fit in Deutsch 2

280 – 320

B1 Здатність розуміти основний зміст чіткого нормативного 
мовлення на теми, близькі або часто вживані на роботі, під час 
навчання, дозвілля тощо. Здатність вирішити більшість питань під 
час перебування або подорожі у німецькомовній країні. Здатність 
просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми або теми особи-
стих інтересів. Вміння передати спогади, описати події, висловити 
сподівання та сформулювати життєві цілі, навести стислі пояснення 
і докази щодо точок зору та планів.

B1  Goethe-Zertifikat B1 420 – 470

B2 Здатність розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на 
абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за 
своїм фахом. Здатність вільно спілкуватися з носіями мови в темпі, 
який не спричиняє труднощів жодній із сторін. Вміння чітко та де-
тально висловлюватися щодо широкого спектру тем, виражати свою 
думку щодо певної проблеми, обґрунтовувати переваги та недоліки 
різних можливостей.

B2  Goethe-Zertifikat B2 580 – 620

C1 Здатність розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних 
текстів і розпізнавати прихований зміст. Здатність висловлюватися 
швидко і спонтанно без помітних зусиль, пов’язаних з пошуком 
засобів вираження. Здатність ефективно і гнучко користуватися 
мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями. 
Здатність чітко, логічно, детально висловлюватися на складні теми, 
демонструвати свідоме володіння граматичними структурами та 
зв’язними засобами висловлювання.

C1  Goethe-Zertifikat C1 880 – 920

C2 Здатність без труднощів розуміти практично все почуте чи про-
читане. Вміння виокремити інформацію з різних усних чи письмо-
вих джерел, узагальнити її і аргумен¬товано викласти у зв’язній 
формі. Здатність висловлюватися спонтанно, дуже швидко і точно, 
диференціювати найтонші відтінки змісту у складних ситуаціях.

C2
 Goethe-Zertifikat C2: 

    Großes Deutsches   
    Sprachdiplom

1000 – 1150

що розроблені Радою Європи й передбачають володіння 
такими вміннями та навичками залежно від рівня.

Усі курси в Центрі німецької мови базуються на 
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), 

РІВНІ ІСПИТІВ ТА МОВНИХ КУРСІВ

* UE – може варіювати залежно від мовного центру



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ:

Ви можете відвідувати наші курси двічі на рік: 

Літній семестр 2016:  08.02.2016 – 08.06.2016
Літні канікули:   01.07.2016 – 29.08.2016

Зимовий семестр 2016:   05.09.2016 – 05.01.2017
Зимові канікули:   09.01.2017 – 03.02.2017

Літній семестр 2017:   06.02.2017 – 06.06.2017
Літні канікули:  01.07.2017 – 29.08.2017

Зимовий семестр 2017:  04.09.2017 – 04.01.2018
Зимові канікули:   06.01.2018 – 02.02.2018

Кожен семестр охоплює 144 академічних годин 
 (по 45 хв.). 

Заняття в Центрі проводять тричі  на тиждень: 
понеділок / середа / п’ятниця  
або вівторок / четвер / субота 
по 2,67 академічних годин.

Заняття проводять у вечірній час з 18:10 до 20:10. 
Заняття проводять у групах по 12-18 слухачів на 
різних рівнях – від початкового до найвищого –  
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти. 

ЗАПИС НА КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ:

У Центрі навчаються усі охочі віком від 15 років, 
незалежно від рівня знань німецької мови.
Якщо Ви вже вивчали мову, Вам запропонують 
пройти тестування, за результатами  якого Ви 
будете зараховані до групи, що відповідає Вашому 
рівню володіння мовою.

Запис на курси та вступне тестування пропонують 
щодня (крім вихідних):

На літній семестр 2016: 
01.02.2016 – 05.02.2016  з 10:00 до 18:00

На зимовий семестр 2016: 
30.08.2016 – 02.09.2016 з 10:00 до 18:00

На літній семестр 2017: 
01.02.2017 – 06.02.2017  з 10:00 до 18:00

На зимовий семестр 2017: 
30.08.2017 – 04.09.2017  з 10:00 до 18:00

РОЗКЛАД РОБОТИ ОФІСУ МОВНИХ КУРСІВ: 

Понеділок  16:00 – 18:00
Вівторок  16:00 – 18:00
Середа  16:00 – 18:00
Четвер  16:00 – 18:00
П’ятниця  16:00 – 18:00
Субота  зачинено
Неділя  зачинено

Ви можете записатися на курси німецької мови, 
завітавши особисто до офісу мовних курсів. 
Довідки за телефоном: (0322) 39 47 67, 
факс: (0322) 39 46 29.
.
ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

* Знижену ціну пропонують для студентів, учнів,
  аспірантів та пенсіонерів
  Вартість підручника не включена у вартість курсу. 

Тип курсу Ціна за курс Знижена ціна*

Семестрові курси 3600 грн. 3400 грн.

Інтенсивні курси за запитом

Курси для підприємств 

та малих груп

за запитом



УМОВИ НАВЧАННЯ

1. Загальні передумови для навчання
Курси Центру німецької мови відкриті для Вас, якщо 
Вам виповнилося щонайменше 15 років.

2. Вартість навчання на курсах, умови оплати 
 Після звернення Ви дізнаєтеся, де, як і коли    

    необхідно сплатити за навчання на курсах 
    німецької мови. 

 Послуги банку, пов’язані з оплатою курсів, 
    сплачують слухачі курсів окремо. 

 Якщо оплата за навчання на курсах не здійснюється  
    Вами вчасно, Ви втрачаєте право відвідувати курси    
    німецької мови. 

 Представники німецької спільноти в Україні, які  
    вже успішно навчаються на курсах у Центрі  
    німецької мови, можуть подавати заяву на 
    отримання стипендії від Goethe-Institut в Україні  
    (проект „Німецька спільнота”). 

3. Зміна рівня 
Якщо Ви переконалися у певній невідповідності курсу, 
запропонованого Вам відповідно до результатів по-
переднього тестування, рівню Ваших знань, Ви маєте 
право протягом двох тижнів після початку навчання на 
курсах перейти до іншої групи, узгодивши це питання 
з керівником Центру німецької мови. 

4. Свідоцтво про навчання 
Після закінчення курсів Ви отримаєте свідоцтво 
про навчання на курсах, якщо Ви 

 відвідали не менше, ніж 70% занять на курсах; 
 успішно закінчили курси німецької мови. 

5. Відмова від навчання
Після початку курсів внесені слухачем кошти за 
навчання не повертаються.

6. Відсутність занять 
У святкові дні заняття не відбуваються. Це вра-
ховано у Вашому семестровому плані, так що 
кількість занять від цього не змінюється. Якщо 
заняття не відбуваються з причин, за які несе 
відповідальність Центр німецької мови, ці години 
занять будуть відпрацьовані за домовленістю між 
керівником та слухачами курсів. 

7. Правила навчання і внутрішнього розпорядку 
Кожен слухач курсів зобов’язаний дотримуватися 
правил відвідування курсів і внутрішнього розпо-
рядку, які діють у Центрі німецької мови.  Просимо 
Вас приходити на заняття вчасно та вимикати під 
час занять мобільні телефони.



Sprache. Kultur. Deutschland.  

goethe.de/deutschland 

ІСПИТИ

Центри німецької мови в Україні готують слухачів 
курсів до складання мовних іспитів Goethe-
Institut, які визнають в усьому світі і є надійним 
підтвердженням рівня володіння німецькою 
мовою. Мовні сертифікати Goethe-Institut виз-
нають в усьому світі як роботодавці, так і 
громадські організаціями. Goethe-Institut є одним 
із засновників „Асоціації мовних екзаменаторів 
Європи“ (Association of Language Testers in Europe, 
ALTE), членами якої є представники 21 країни 
Європи.

В Goethe-Institut у Києві Ви можете скласти такі 
іспити:

A1
Goethe-Zertifikat А1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat А1: Fit in Deutsch 1

A2
Goethe-Zertifikat А2: Start Deutsch 2

Goethe-Zertifikat А2: Fit in Deutsch 2

B1 Goethe-Zertifikat B1

B2 Goethe-Zertifikat B2

C1 Goethe-Zertifikat C1

C2 Goethe-Zertifikat C2

*Знижку (15%) надають слухачам курсів Goethe-
Institut в Україні та Центрів німецької мови – 
офіційних партнерів Goethe-Institut – за умови, 
що з часу завершення навчання на курсах минуло 
не більше одного року.

Актуальну інформацію про іспити для отримання 
мовних сертифікатів Goethe-Institut Ви можете 
знайти на інтернет-сторінці Goethe-Institut в 
Україні:

www.goethe.de/ukraine 



ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Інститут післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки / 
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

кафедра німецької філології (ауд. 427)
вул. Університетська, 1
79000 Львів 

тел.: (0322) 39 47 67 
факс.: (0322) 39 46 29
е-mail: lwiw@slz.org.ua

Як потрапити до Центру німецької мови у Львові?
Їхати будь-яким видом транспорту до зупинки «Університет».
Центр німецької мови розташований у головному корпусі 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 4 
поверх, кімната 427.

Схема руху в приміщенні університету:


