
        Наше місцезнаходження:Наші сильні сторони:
• Професійна команда
• Фундаментальні фахові знання
• Викладачі з багатим досвідом 

           -   У Викладанні загальної німецької мови
           -   Роботи в університеті
           -   Проведення екзаменів на знання      
                німецької мови

• Компетенція в галузі різних культур 

Ваші переваги: 
• Цільова підготовка до екзаменів на знання 

німецької мови (DSH, TestDaF, Telc)
• Інтенсивні курси
• Швидкий прогрес у вивченні мови
• Допомога у подачі документів до ВНЗ та  

оформлення візи
•  

«Spachzentrum Profil» знаходиться 550 м та 5 хв пішки 
від Головного вокзалу міста Вісбаден.

Ваш співрозмовник: Ека Мюллер 
Телефон: + 49-611-988 599 88 

Факс:         +49-611-988 599 95   

E-mail:      info@sprachzentrum-profil.de

перекладач: Nataliia Artysh, Kurs C1-010

Контактна інформація
SPRACHZENTRUM  PROFIL 

Adolfsallee 25 

65185 Wiesbaden 

www.sprachzentrum-profil.de

Німецька мова 
для підготовки 
до вищої освіти
A1, A2, B1, B2, C1, підготовка до DSH/DaF



• Читання та обговорення текстів наукового 
спрямування;

• Аудіювання презентацій, діалогів, інтерв’ю та
відповідати на питання до них

• Опис графіків
• Мовні наукові структури
• Граматичні структури, які Вам необхідні для

екзаменів та подальшого навчання у ВНЗ

У Вас є можливість відвідувати курси різних рівнів А1, А2, 
В1, В2, С1 ( підготовка до DSH, TestDaF)зранку або після 
обіду.

 Цільова аудиторія:

• Студенти
• Випускники загальноосвітніх шкіл
• Люди з вищою освітою

Дати:

Дивіться домашню сторінку
Початок навчання із запізненням можливий 
при відповідному рівні знань німецької мови

Кількість студентів у групі 

Від 6 до 16

Викладачі

Професійні працівники з вищою освітою за 
спеціальністю «Німецька як іноземна мова» та з 
досвідом роботи в університеті

Приміщення:

Будинок, збудований 1881 
року, є одним із культурних 
пам’яток міста Вісбаден.

Навчальні кімнати 
обладнані 
мультимедійними 
приладами та WiFi

Великий балкон з виглядом 
на вулицю Adolfsalee є 
чудовим місцем для 
відпочинку під час перерви.

З успіхом до вищої освіти:

Школа вивчення німецької мови “Sprachzentrum profil” 
пропонує спеціальні курси німецької мови для підготовки до 
екзаменів на знання німецької мовита навчання у Німеччині. 
Окрім вивчення німецької мови загалом, ви опануєте також:  




