
 

 
 

Національний інститут освіти та молоді в рамках проекту «Підтримка біженців з України в 

освіті» у співпраці з Studia Academica Slovaca та ЮНІСЕФ. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  

 
для педагогічних і професійних працівників освіти України 

участь у мовних курсах  

 

 

Основна інформація 

- мовний курс «Словацька мова як іноземна» призначений для педагогічних та 

професійних працівників освіти з України, рідною мовою яких не є словацька, та які 

бажають вивчити словацьку або вдосконалити свою мовну компетенцію 

- мета курсу - підготувати вчителів та професійних працівників з України до практики 

своєї професії в словацьких школах, а також підготувати їх до іспиту з 

державної/словацької мови  

- усі, хто цікавиться словацькою мовою, можуть подати заявку на курс, незалежно від 

рівня володіння мовою (від початкового до середнього) і незалежно від їхнього 

місцезнаходження в межах Словацької Республіки 

- наголос робиться на оволодінні словацькою мовою всіма чотирма навичками 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо), оволодінні словацькою граматикою, набутті 

словникового запасу, розвитку соціолінгвістичної компетенції словацькою, щоб 

учасники курсу були готові вирішувати ситуації спілкування, що є результатом їхньої 

роботи 

- відібрані учасники з мовною компетенцією на рівні B2 згідно SERR будуть підготовлені 

до іспиту з словацької як державної мови 

- мовний курс безкоштовний 

 

Формат курсу 

- курс буде реалізовано відповідно до вподобань учасників особисто (на факультеті 

філософії Університету Коменського в Братиславі) та/або онлайн через MS Teams 

- курс проходитиме у формі уроку двічі на тиждень (2 х 90 хвилин) у час, узгоджений між 

учасниками курсу та лектором.  

- - загальна дотація становить 50 навчальних годин на один курс 

 

Реєстрація на курс 

- через онлайн-форму: https://forms.office.com/e/rW2KShHvxj 

- термін дії реєстрації до 21 лютого 2023 року 

- Інформацію про зарахування на мовний курс ми надішлемо не пізніше 24 лютого 2023 

р. Відібраним аплікантам буде запропоновано надіслати професійне резюме. 

 

 

 

https://forms.office.com/e/rW2KShHvxj


 

 
 

Викладання курсу та навчальні матеріали 

- курси ведуть викладачі центру Studia Academica Slovaca (Філософський факультет 

Університету Коменського в Братиславі)  

- основним навчальним матеріалом є серія підручників Krížom-krážom (A1 – B2), зошит, 

тести до підручників Krížom-krážom B1, B2, онлайн-платформа e-slovak.sk та інші 

додаткові матеріали. 

 

Завершення курсу 

- перевірка мовної компетенції (письмово та усно) 

- підтвердження успішного проходження курсу (Сертифікат SAS) 

- іспит з державної мови (після реєстрації на іспит) 

 

У разі виникнення запитань звертайтесь: 

Nina Zaitseva, nina.zaitseva@statpedu.sk 

 

 

nina.zaitseva@statpedu.sk

