
Навчання у вузі  
починається з  
екзамену ТестДаФ



Незалежно від того, де і чого Ви 
бажаєте навчатися: ТестДаФ визнається 
усіма вузами Німеччини як документ, 
що засвідчує Ваші знання німецької 
мови.  
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ТестДаФ: документ про знання німецької мови 
для навчання у вузі і для роботи

Більш як 25000 сертифікатів на рік: ТестДаФ – це найважливіший мовний тест для 
іноземних абітурієнтів, який засвідчує знання німецької.

  При умові досягнення 4-го рівня (TDN 4) в усіх чотирьох частинах екзамену Вас
    приймуть на навчання за фахом майже з усіх спеціальностей.

  Лише деякі магістерські програми вимагають вищого рівня ТестДаФ.

   Деякі вузи визнають 3-й рівень ТестДаФ, якщо він компенсується 5-им рівнем 
з іншої частини екзамену.

  Для багатьох фахів достатньо навіть нижчого рівня (напр. 4 х TDN 3).

З'ясуйте завчасно, який рівень знання німецької вимагається для Вашого фаху. Цю 
інформацію Ви знайдете на інтернет-сторінці обраного Вами університету або на 
сторінці www.sprachnachweis.de.

Ви можете використовувати ТестДаФ також для доказу володіння Вами німецькою мовою 
для одержання роботи як особа з вищою освітою. Переконайте дослідницькі установи та 
роботодавців у володінні Вами німецькою мовою за допомогою сертифікату ТестДаФ.

Сертифікат ТестДаФ 
цінний тим, що він:

  має необмежений термін дії,

   визнається усіма вузами 
 Німеччини, 

  точно відображає рівень 
   володіння Вами німецькою мовою.
    



У чотирьох частинах екзамену ТестДаФ 
перевіряється мовна компетентність, 
яка необхідна для навчання у вузі та 
наукової роботи.

Що перевіряє ТестДаФ

Ділафруз Рахієва (22), Узбекістан:
Минулого року я здала екзамен ТестДаФ і зараз вивчаю психологію в Рурському 
університеті м. Бохум. 

Перші лекції давались мені важко – особливо фахові терміни і швидкість мови ! Ніхто не питав, 
чи я зрозуміла, як раніше на курсах з німецької. Але знання, отримані при підготовці до ТестДаФ, 
допомагають мені й надалі. Наприклад, дуже часто у курсі статистики зустрічаються графіки і 
писати мені також доводиться часто. На мою думку, найважливішим в навчанні і екзаменах є те, 
що незважаючи на помилки пишеш і говориш зрозуміло.
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4 частини екзамену ТестДаФ
Що Ви маєте вміти для екзамену ТестДаФ:

Читання 
3 тексти з читання, 30 завдань, 60 хвилин

Ви маєте прочитати короткі тексти 
з повсякденного життя студентів і 
підпорядкувати їх наданим висловленням: 
тематика лекцій, оголошення чи книжкові 
рецензії. Ви маєте зрозуміти дещо довші 
тексти на загальну та наукову тематику і дати 
відповіді на питання про важливі речі, а 
також про деталі.

Письмо
1 завдання на письмо, 60 хвилин

Ви пишете до певної теми зв'язний і чітко структурований текст. 
Для цього Ви маєте вміти взяти інформацію з діаграми, описати її 
та зробити висновок. Ви маєте вміти порівнювати й обґрунтовано 
висловлювати Вашу власну думку.

Аудіювання 
3 тексти на аудіювання, 25 завдань, 
40 хвилин

Ви маєте розуміти усні тексти: короткі 
діалоги, інтерв'ю чи доповіді. Ви 
розумієте також загальний зміст і важливі 
моменти довших аудіотекстів та в змозі 
відповідати на питання до них.

Мовлення
7 завдань на говоріння, 35 хвилин

Ви в змозі говорити в типових ситуаціях 
повсякденного життя студентів. Ви маєте 
вміти висловити свою думку на семінарі, 
надати пораду сокурсникам та брати 
активну участь у дискусіях.



Рівні екзамену ТестДаФ
Три рівні ТестДаФ (TDN 3,4 та 5) описують мовну компетентність, яка потрібна Вам 
для навчання у вузі. Ви орієнтуєтесь при цьому на Загальноєвропейські рекомендації з 
мовної освіти Ради Європи. Вони нададуть Вам та організаціям, яким Ви пред'являтимете 
сертифікат ТестДаФ, інформацію про Ваш рівень знань німецької мови за міжнародним 
стандартом.

TestDaF-рівні (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Допуск  
можли-
вий

Допуск 
ґарантований
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ТестДаФ перевіряє знання 
справедливо…
Справедливість і якість – це ті постулати,  
якими керується ТестДаФ-Інститут

Стандартизований формат екзамену 
ТестДаФ надає впевненості при підготовці 
до нього. Ви знаєте, що вимагається від 
Вас на екзамені. ТестДаФ-Інститут гарантує 
справедливість при проведенні екзамен у 
та при оцінці Ваших знань.

ТестДаФ для людей з 
обмеженими можливостями

Ви маєте можливість здавати екзамен 
ТестДаФ, також коли Ви маєте інвалідність 
(напр. порушення зору чи слуху) або 
труднощі у навчанні (напр. легастенія чи 
синдром дефіциту уваги). Проведення 
екзамену ТестДаФ буде підпорядковано 
Вашим потребам. Завчасно проінформуйте 
екзаменаційний тестовий центр, який Ви 
обрали.

ТестДаФ завжди однаковий у 

   структурі

   типах завдань

   вимогах

   проведенні тесту

   оцінюванні
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Забезпечуємо якість, 
демонструємо якість

ТестДаФ-Інститут – це наукова установа. 
Постійні дослідження забезпечують якість 
екзамену ТестДаФ, його вдосконалення та 
прозорість.
Ви тільки виграєте від того, що вимоги 
до екзамену завжди однакові – екзамен є 
справедливий.

Знак якості: Q-Maрка

Об'єднання європейських розробників 
мовних тестів оцінило на «відмінно» 
дотримання стандартів якості екзамену 
ТестДаФ і нагородила тест  
знаком якості „Q-Maрка“: 

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

ТестДаФ побудований за єдиними і чіткими принципами

Ми гарантуємо у кожному тесті міжнародні  
стандарти якості

… і надійно.

централізоване складання тесту в 
ТестДаФ-Інституті досвідченими 

авторами

апробація та аналіз всіх завдань 
ТестДаФ з кандидатами з усього 

світу

проведення екзамену ТестДаФ 
тільки в ліцензованих центрах 

тестування

централізоване аналітичне 
опрацювання всіх екзаменаційних 

завдань і оцінювання всіх 
екзаменаційних робіт



Сім кроків до успіху на екзамені ТестДаФ
www.testdaf.de ➡ Для учасників

 Чи готові Ви до екзамену ТестДаФ? Перевірте рівень своїх 
знань за допомогою вступного тесту на веб-сторінці 
ТестДаФ.

1
Ґрунтовно підготуйтеся до екзамену ТестДаФ: 

   за допомогою типових тестів: обидва типові тести 
разом з аудіозаписами Ви можете безкоштовно 
подивитися, завантажити та роздрукувати з 
інтернетсторінки ТестДаФ.

   Наші «Hinweise und Tipps» з веб-сторінки підкажуть 
шляхи для впевненого виконання завдань екзамену 
ТестДаФ.

   За допомогою різноманітних матеріалів для 
підготовки до екзамену від різних видавництв – 
перелік Ви знайдете на інтернет-сторінці ТестДаФ.

  За допомогою підготовчих курсів, напр. у центрах   
    тестування, у вузах і Ґете-Інститутах.

   При використанні програми «Німецька для 
університету в режимі он-лайн» Deutsch-Uni Online 
(DUO) Ви отримаєте можливість підготовки за 
допомогою викладачів.

2

3 Оберіть центр тестування поблизу Вас.  

4 Оберіть дату екзамену ТестДаФ. 
Плануйте завчасно і зверніть увагу на термін подачі 
документів у німецькі вузи.

5 Зареєструйтесь в онлайновому режимі на екзамен 
ТестДаФ. Збережіть Вашу реєстраційну інформацію та 
пароль для подальшого керування своїми даними.

6 Отримайте точну інформацію про те, як проходить екзамен.
Прочитайте на інтернет-сторінці під рубрикою FAQ (питання, 
які часто задають), інформацію про те, на що потрібно 
звернути увагу до екзамену, у день екзамену і після екзамену.

7 Радійте з Вашого результату і Вашого сертифікату!

Результати Вашого екзамену Ви зможете побачити 
через 6 тижнів після тесту на порталі для учасників 
екзамену. Для цього Вам будуть потрібні Ваші 
реєстраційні дані та пароль. Надрукований і 
підписаний сертифікат Ви отримаєте у Вашому центрі 
тестування. 



Наші центри тестування  
у світі
  Біля 500 центрів тестування у майже 100 країнах

   Учасники екзаменів з 150 країн

    Більш як 25.000 учасників екзамену щорічно –  
ТестДаФ це найважливіший і найбільш 
популярний тест з німецької мови для 
свого рівня за Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти. 

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern



Контакт з ТестДаФ-Інститутом

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

E-Mail: kontakt@testdaf.de
Internet: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

розповсюджено через:

Член ALTE і EALTA
Асоційований член в ITC і EAQUALS
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