
Рекомендації по заповненню документів: 

 

Міжнародні мовні сертифікати: 

 
Англійська мова:  

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – це стандартизований 

міжнародний іспит зі знання англійської мови. Основне завдання іспиту – 

оцінити рівень володіння навичками мови людей, для яких англійська не є 

рідною мовою. Складання іспиту є основною умовою вступу до коледжів та 

університетів США, Канади та деяких європейських ВНЗ, а також при 

проходженні стажування  або при працевлаштування до іноземної фірми. 

Екзамен складається із 4-х частин: Listening Comprehension, Structure and Written 

Expression, Reading Comprehension та Test of Written English. Результати тесту 

зберігаються у базі даних TOEFL протягом двох років, після чого видаляються. 

(офіційний сайт http://www.ets.org/toefl ) 

 

GRE (Graduate Record Examinations) – це стандартизований іспит з англійської 

мови, складання якого є однією з базових умов для вступу в магістратуру США 

та для курсів, навчання на яких ведеться англійською мовою (переважно бізнес-

школи). Метою тесту є перевірка математичних, мовних та аналітичних навичок.  

стандартизований тест, результати якого є однією з вимоги для вступу на 

магістратуру в США, інших англомовних країнах та для курсів, навчання на яких 

ведеться англійською мовою (переважно бізнес-школи). Метою тесту є перевірка 

математичних, мовних та аналітичних навичок кандидата. (офіційний сайт 

http://www.ets.org/gre ) 

 

IELTS (International English Language Testing System) – це міжнародна система 

оцінки знань з англійської мови. Надає можливість виявити рівень та навички 

володіння англійською мовою у людей, для яких англійська не є рідною мовою. 

Існує два варіанти тесту: Academic IELTS (академична версія) та General Training 

IELTS (загальна версія).  

 

Сертифікат Academic IELTS необхідний для вступу до шкіл, коледжів та ВНЗ 

Великобританії, Канади, Австралії, Ірландії, Нової Зеландії, ПАР, США та інших 

англомовних країн, в учбових закладах яких викладають англійською мовою. 

Сертифікат General Training IELTS (іноді Academic IELTS) є обов’язковим для 

всіх, хто бажає іммігрувати до Канади, Австралії та Нової Зеландії по системі 

професійної міграції. Також сертифікат необхідний для отримання робочої візи 

до Великобританії. (офіційний сайт http://www.ielts.org/ ) 

 

Німецька мова:  

 

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerber) – 

центральний стандартизований мовний тест на знання німецької мови як 

іноземної, який було розроблено у 1998-2000 роках на прохання Німецької 



служби академічних обмінів (DAAD). Основним завданням тесту є перевірка 

знання німецької мови абітурієнтами, які хочуть вступити до німецьких ВНЗ.  

(офіційний сайт http://www.testdaf.de/ ) 

 

Французька мова:  

 

DELF/DALF – є офіційними дипломами Міністерства освіти Франції, які 

підтверджують рівень володіння французькою мовою кандидатів-іноземців. 

DELF та DALF складаються з 6 окремих дипломів, які відповідають шести 

рівням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, 

вивчення та оцінювання» (Є.Р.М.О.). Таким чином, в залежності від свого рівня 

володіння мовою кандидат може записатися на іспит згідно власного вибору. 

(офіційний сайт http://www.ciep.fr/delf-dalf ) 

 

Італійська мова: 

 

PLIDA (Dante Alighieri Society Diplomas) – стандартизований мовний тест на 

знання італійської мови. Офіс Dante Alighieri Society у Римі – це єдине офіційне 

місце, де можна отримати даний сертифікат. (офіційний сайт 

http://www.dantealighieri.com/plida.php ) 

 

Іспанська мова:  

 

DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language) це офіційний документ, який 

підтверджує знання іспанської мови, який видає Інститу Сервантеса від імені 

Міністерства освіти, культури та спорту Іспанії.  (офіційний сайт 

http://www.dele.org/ ) 
 


