
ТестДаФ-Центр «Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова» 

З 2006 р. на базі кафедри іноземних мов факультету природничо-географічної 

освіти та екології було засновано ТестДаФ-Центр за ліцензійною угодою з 

ТестДаФ-Інститутом (м. Хаген зараз у м. Бохум Німеччина). Проф. д. філол. н. 

С.М. Іваненко очолює роботу Центру з дня його заснування. Центр приймає 6 

раз на рік екзамен TestDaF (ТестДаФ- німецька як іноземна), який має статус 

вступного екзамену з німецької мови в будь-якому університеті Німеччини 

(визнається також університетами Австрії та Швейцарії). За 2018-2019 рр. 937 

бажаючих здали екзамен TestDaF. 

Екзамен TestAS (Test für ausländische Studierende) зараз є обовʾязковим для 

вступників у німецькі вищі навчальні заклади, які не вступали до вишів в 

Україні, а бажають вчитися в Німеччині. Цей тест дає можливість перевірити, чи 

готовий абітурієнт до навчання у вищій школі. Він також обовʾязковий для 

вступу до низки німецьких університетів (напр. Гамбурзький та Дрезденський 

університети), не зважаючи на те, що претендент на навчання в Німеччині, уже 

вчився за фахом у виші України, і бажаним для всіх інших університетів. Його 

проводимо тричі на рік. За 2018-2019 рр. 197 чоловік здало екзамен TestAS. 

Екзамен onSET (онСЕТ) – онлайновий тест з німецької, а також з англійської 

мови, який встановлює знання німецької/англійської мови за європейським 

стандартом. Це обовʾязковий тест, який потрібно здати, щоб взяти участь у 

стипендіальних програмах DAAD (ДААД – німецька служба обмінів у вищій 

школі), але він підходить також німецьким роботодавцям як в Україні, так і в 

Німеччині. Останнім часом він зараховується як тест на знання німецької або 

англійської мови МОН України для отримання науковцями вчених звань доцента 

і професора, якщо вони отримали цей сертифікат з оцінкою В2. Екзамен 

проводиться протягом усього року (щотижня в осінньому семестрі і за 

домовленістю у весняному семестрі). За 2018-2019 рр. 341 студент здав тест 

onSET . 

ТестДаФ-Центр проводить також велику роботу з випробування нових тестових 

завдань для екзамену onSET , а з 2018 р. ми проводимо випробування нового 

формату ТестДаФ, який планується запустити з листопада 2020 р. 

За свою сумлінну роботу у Центрі викладачі кафедри неодноразово отримували 

подяки від ТестДаФ-Інституту. 



 

Волонтери випробовують новий формат екзамену. 



 

Волонтери випробовують новий формат екзамену. 



 

Волонтери випробовують новий формат екзамену. 


