ВИСОКІ СТАНДАРТИ

НАШІ СЕРТИФІКАТИ

ЩО Є ПОКАЗНИКОМ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
ІСПИТУ?

Іспити з німецької мови Goethe-Institut відповідають рівням
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР): від
початкового рівня А1 до найвищого мовного рівня С2.
Сертифікати Goethe-Institut високо цінуються у всьому світі і
визнаються роботодавцями та вузами багатьох країн.

Початковий

Cередній

Bисокий

Ім‘я та принципи управління якістю Goethe-Institut – це
гарантія дотримання високих фахових стандартів мовних
іспитів, які насамперед є об‘єктивними та прозорими.
Результат визначають, в першу чергу, мовленнєві вміння, а не
концентрація, ерудиція чи кругозір.

C2

ІСПИТИ
GOETHE-INSTITUT
У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

ВІДТЕПЕР ІСПИТИ РІВНЯ A1 – B2 МОЖНА СКЛАСТИ В
УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ!

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ
Fit in Deutsch 1/2
Школярі можуть ознайомитися з форматом іспиту
міжнародного зразка та перевірити свої знання з німецької
мови за європейськими стандартами.

C1

Goethe-Zertifikat C1

B2

Goethe-Zertifikat B2

B1

Goethe-Zertifikat B1

ВИЗНАННЯ СЕРТИФІКАТІВ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

A2

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2 (SD2)

GOETHE–СЕРТИФІКАТ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ!

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Випускники 11-х класів загальноосвітніх шкіл, які отримали
сертифікат Goethe-Institut рівня В1, та випускники шкіл
з поглибленим вивченням німецької мови, які отримали
сертифікат Goethe-Institut рівня В2, звільняються від
підсумкової державної атестації з предмету «німецька мова»,
а у додаток до атестата про повну загальну середню освіту
автоматично виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів.

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2 (для підлітків)

A1

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1 (SD1)
Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1 (для підлітків)

Іспити Goethe-Institut орієнтуються на Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти (ЗЄР)

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2

GOETHE-INSTITUT В УКРАЇНІ
Педагогічна кооперація з німецької мови
вул. Волоська, 12/4
04655 м. Київ
Тел.: +38 044 496 97 85 - 119
Факс: +38 044 496 97 89
zertifikate@kiew.goethe.org
www.goethe.de/ukraine
www.facebook.com/goetheinstitut.ukraine

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ШКІЛ
//	престиж для школи завдяки участі у міжнародному проекті
//	підвищення якості викладання німецької мови
//	співпраця з Goethe-Institut

ХТО МОЖЕ СКЛАДАТИ ІСПИТИ
FIT 1 ТА FIT 2?

ХТО МОЖЕ СКЛАДАТИ ІСПИТИ
B1 ТА B2?

ЩО ПРОПОНУЄ
GOETHE-INSTITUT?

FIT IN DEUTSCH 1: КРОК ПЕРШИЙ!

GOETHE-ZERTIFIKAT B1:
ВІДЧУЙТЕ ПРОГРЕС!

//	підвищення кваліфікації вчителів німецької мови
//	безкоштовні підготовчі матеріали та пробні тести в
електронному форматі (для завантаження на сайті)
//	стипендії для учнів та вчителів німецької мови
//	значні знижки на вартість іспиту
//	знижка 50% для всього класу
//	табличка для школи як офіційного партнера Goethe-Institut

Перший іспит з німецької мови на рівні A1 для учнів
загальноосвітніх шкіл після щонайменше 80-200 ак. год.*

FIT IN DEUTSCH 2: РУХАЄМОСЯ ДАЛІ!
Іспит з німецької мови на рівні A2 для учнів загальноосвітніх
шкіл після 200-350 ак. год.
Вік: 10-16 років

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ
//	перший досвід складання іспиту, розробленого за
європейськими стандартами
// об‘єктивна оцінка знань з німецької мови
//	мотивація для подальшого вивчення мови завдяки високим
шансам на успішне складання іспиту
//	міжнародно визнаний сертифікат
// призи для найкращих учнів

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
// інструменти для об‘єктивного оцінювання знань учнів
//	підвищення ролі вчителя німецької мови та визнання
фахової кваліфікації відповідним свідоцтвом Goethe-Institut
//	орієнтація занять на рекомендації з мовної освіти згідно
європейських освітніх стандартів
// мотивація для всього класу
//	нескладна підготовка та висока гарантія успішного
складання іспиту завдяки пробним тестам
//	безкоштовні підготовчі матеріали (комплект підручників
для вчителя)
// стипендії у Німеччині для найбільш активних вчителів

Для учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл після 350-650 ак. год.*

ЩО ПРОПОНУЄ
GOETHE-INSTITUT?
//
//
//
//
//
//
//
//

інформаційні заходи для вчителів
підготовчі матеріали
пробні тести з наборами вправ
рекламні матеріали
цінні призи для найкращих учнів
стипендії для вчителів німецької мови
спеціальна знижка для учнів
знижка 50% для всього класу

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?
Група/клас із щонайменше 20 учнів загальноосвітньої школи,
у якій німецька вивчається як перша чи друга іноземна
мова та яка забезпечує підготовку учнів до іспиту та його
проведення.

ЕТАПИ ПРОЕКТУ
ІНФОРМАЦІЯ
Ознайомтеся з інформацією на нашій веб-сторінці та отримайте
індивідуальну консультацію співробітників Goethe-Institut:
www.goethe.de/ukraine.

РЕЄСТРАЦІЯ
можлива у будь-який час
Надішліть, будь ласка, Вашу заявку у довільній формі на
електронну адресу: zertifikate@kiew.goethe.org.

ДАТИ ІСПИТУ
узгоджуються зі школою
Організація іспиту можлива протягом року.
*	Кількість ак. год. залежить від мотивації, досвіду вивчення мов, рідної
мови та місця вивчення.

ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ
протягом місяця після складання іспиту

GOETHE-ZERTIFIKAT B2: СПРАВЖНЄ
ДОСЯГНЕННЯ!
Для учнів 11-х класів зі шкіл з поглибленим вивченням німецької
мови після 600-800 ак. год.
Учні шкіл з поглибленим вивченням німецької мови можуть
також складати іспит рівня В1, проте у цьому випадку
сертифікат не визнається Міністерством освіти і науки України
як такий, що звільняє від державної підсумкової атестації.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧНІВ
//	звільнення від державної підсумкової атестації у разі
успішного складання іспиту
//	найвищий бал у додатку до атестата про повну загальну
середню освіту
//	підтвердження знань німецької мови для вищих навчальних
закладів України та німецькомовних країн
//	міжнародно визнаний сертифікат
//	стипендії у Німеччині для найкращих учнів

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
//	участь у заходах Goethe-Institut з підвищення мовленнєвої та
методичної компетенції вчителів
//	визначення мовного рівня учнів за європейськими
стандартами
//	велика кількість навчальних матеріалів та нових ідей для
сучасного заняття німецької мови
//	стипендіі у Німеччині для найбільш активних вчителів

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?
Група/клас із щонайменше 10 учнів загальноосвітньої школи, у
якій німецька вивчається як перша чи друга іноземна мова та яка
забезпечує підготовку учнів до іспиту, його проведення та участь
вчителів німецької мови у заходах Goethe-Institut з підвищення
кваліфікації.

ЕТАПИ ПРОЕКТУ
ІНФОРМАЦІЯ
Ознайомтеся з інформацією на нашій веб-сторнці та отримайте
індивідуальну консультацію співробітників Goethe-Institut:
www.goethe.de/ukraine.

РЕЄСТРАЦІЯ
до 30 травня поточного навчального року
Надішліть, будь ласка, Вашу заявку у довільній формі на
електронну адресу: zertifikate@kiew.goethe.org.

ПІДГОТОВКА
Онлайн-курс з підготовки вчителів німецької мови з жовтня по
грудень поточного року.
Підготовка учнів до іспиту здійснюється вчителями школи
паралельно до вищезазначеного онлайн-курсу.

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
кінець березня – початок квітня на базі школи

РЕЗУЛЬТАТИ
повідомляються до кінця квітня

ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ
до кінця навчального року

