
Рік української мови в Німеччині: інтенсивний курс вивчення української 
мови, сертифікаційний іспит і практичний семінар в Інституті Славістики 
(останній термін реєстрації  29.09.2017) 
 
6 вересня 2017 року в Берліні стартував Рік української мови в Німеччині: 
http://germany.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/59593-vivchaj-ukrajinsyku-
vidchuvaj-ukrajinu-u-nimechchini-startuvav-rik-ukrajinsykoji-movi 
 
У рамках нашої співпраці зі Львівським національним університетом імені 
Івана Франка ми плануємо провести такі заходи: 
 
4-6 жовтня 2017 року: інтенсивний курс вивчення української мови 
У рамках цього курсу учасникам буде надана можливість ознайомитися із 
різними підходами до вивчення української мови. Для тих, хто вже володіє 
базовими знаннями однієї зі слов’янських мов, таких як російська, білоруська чи 
польська, навчання здійснюватиметься шляхом порівняльно-зіставного аналізу 
граматичних і лексичних систем цих мов. Мета цього підходу полягатиме  в 
тому, щоби сформулювати для слухачів надійні вказівки у їхньому подальшому 
самостійному опануванні мовою, які будуть використовуватися ними як основа 
для вибору різних мовних форм із подібним значенням.  
Для тих, хто вже вивчав українську мову, це буде нагода активізувати і 
розширити свої базові знання, і у зв’язку з цим ознайомитися  із вимогами до 
складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної (рівень B1). 
Вказаний вище курс може стати підготовкою до складання іспиту у понеділок 9 
жовтня 2017 року. Просимо Вас при реєстрації на курс вказувати, чи бажаєте 
Ви складати сертифікаційний іспит. anka.bergmann@hu-berlin.de 
 
9 жовтня 2017 року – сертифікаційний іспит з української мови як 
іноземної (рівень В1) 
Для тих, хто вже володіє базовими знаннями української мови, існує 
можливість підтвердити це шляхом складання визнаного сертифікаційного 
іспиту. Проф. Олександра Антонів брала участь у розробці  сертифікаційних 
вимог до іспиту і буде його проводити у рамках співробітництва між нашими 
університетами.  
Участь безкоштовна. 
Реєстрація: anka.bergmann@hu-berlin.de 
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10 жовтня 2017 року – практичний семінар для викладачів української 
мови як іноземної у вищих навчальних закладах Німеччини 
«Українська мова як іноземна: вивчення і викладання» 
У німецьких вищих навчальних закладах українську мову до цього часу 
вивчають і викладають передусім на мовних курсах і літніх школах. Кількість 
учасників є невеликою, пропозиції часто реалізуються в рамках навчальних 
курсів як додаткові предмети, навчальні матеріали обмежені. Викладачі 
повинні враховувати це, як також і різнорідні вимоги до навчання у групах. 
Мета цього практичного семінару полягає в тому, щоби обговорити вимоги і 
перспективи викладання української мови в німецьких вузах і створити 
платформу для обміну і мережевого спілкування.  
 
Реєстрація: anka.bergmann@hu-berlin.de 
 
  


