
Deutsche Sprachschule Dresden (DSD) 

Німецька мовна школа у м. Дрезден заснована у 2006 році. 

Учбовий корпус розташований у центрі кварталу мистецтв та ремесел, який частіше називають 
«Монмартр Дрездена». До історичного центру міста легко дістатися міським транспортом або 
пройтися пішки по старовинним мостам через Ельбу, милуватися видами Дрездена. 

Дрезден – одночасно старовинне та сучасне місто. Мешканці не тільки дбайливо зберігають свою 
багатовікову історію, але й дивляться у майбутнє. Повністю відреставрована старовинна частина 
міста межує з сучасною, не менш привабливою своїми оригінальними та смілими архітектурними 
рішеннями. Навколишнє середовище впливає на учнів мовної школи: стимулює їхнє бажання як 
можна скоріше вивчити та розмовляти німецькою, щоб мати можливість по-справжньому  
зануритися у багатий світ німецької культури. 

Іноді заняття проводяться поза стінами мовної школи, завдяки такому практичному підходу мова 
вивчається безпосередньо у соціумі. 

Прогулянки та екскурсії, проїзд у громадському транспорті та здійснення покупок, відвідування 
виставок та відкрита комунікація з мешканцями міста підвищують впевненість у собі, поглиблюють 
знання та активні навички спілкування на німецькій мові. Кожен студент відкриває свій Дрезден, 
знаходить улюблені куточки міста, а здобуті знання назавжди стають вірними помічниками у 
німецькомовному середовищі. 

Девізом школи є: «Навчання через відкриття». Позитивне відношення до процесу навчання – 
основа успішного засвоєння знань. Кожне заняття приносить радість та новину відкриття. Активне 
спілкування учнів з викладачем та поміж собою з першого уроку допомагає зламати психологічний 
бар’єр «незнання мови». Під час навчання велика увага приділяється діалогам, презентаціям, 
коротким доповідям, які готують учні мовної школи. 

Заняття проводяться у затишних класах, під час перерв у холі приємно посидіти за чашкою чаю або 
кави, перекусити, поспілкуватися з другими учнями. Школа обладнана сучасною мультимедійною 
технікою, яка використовується при навчанні. 

Для визначення первинного рівня знань, при вступі до DSD пропонується пройти тестування, яке 
допоможе підібрати програму навчання. Викладачі мовної школи прагнуть знайти індивідуальний 
підхід до кожного учня. 

Учбові матеріали, що надає школа: підручники, робочі зошити, аудіо матеріали. Всі вони 
сертифіковані згідно Загальноєвропейському референтному рівню для посібників з вивченням 
німецької мови, як іноземної.  

Також пропонується інтерактивна система: лінгвістична лабораторія, правопис, тести з граматики 
для додаткових занять. Відповідно, учні у позаучбовий час можуть вдосконалювати вміння та 
навички. 

Принципом школи є навчання без стресу. Однак це не значить, що у викладачів відсутній 
контроль за результатами засвоєння знань. Перевірки проводяться регулярно, у кінці кожного 
тижня, але використовується чуткий підхід до кожного. 

Важлива і система самоконтролю, для учасників курсів пропонується складання невеликих 
діалогів, ігрових сценок, котрі записуються на аудіо та відео. Прослухування та перегляд цих 



матеріалів дозволяє помічати та виправляти помилки, підбирати свій стиль спілкування німецькою 
мовою. 

Програма навчання орієнтована на вивчення німецької мови рівню А1-С2 «Єдиної Європейської 
системи оцінки знань». Після проходження кожного рівня проводиться підсумковий іспит, 
успішне складання якого дає можливість переходу на більш високий рівень вивчення німецької 
мови. Тим, хто закінчив курс, видається сертифікат мовної школи. 

Після підтвердження рівня В1, у слухачів курсів з’являється право на допуск до загально 
германського іспиту Zertifikat Deutsch, після С1 - TestDaF. 

Для всіх викладачів DSD німецька мова є рідною, тобто вони розмовляють на живій сучасній мові. 
Викладачі мають досвід та володіють ефективними методиками навчання. 

Заняття проводяться по буднях з 09:00 до 12:15, тобто 4 академічні години, а це 20 акад. годин на 
тиждень. Для зручності також можна проводити заняття ввечері, їхній розклад треба уточнювати. 

Заняття зазвичай проводяться у невеликих групах, але, за домовленістю, можливе проведення 
індивідуальних або занять для двох осіб. 

 Рівні навчання Уроки Підручники Іспити 

 Основний рівень A1 160 а.г. Begegnungen A1 | Schritte plus 1 + 2 Start Deutsch 1 

 Основний рівень A2 160 а.г. Begegnungen A2 | Schritte plus 3 + 4 Start Deutsch 2 

 Середній рівень B1 160 а.г. Begegnungen B1 | Schritte plus 5 + 6 Zertifikat Deutsch 

 Середній рівень B2 160 а.г. Erkundungen B2 TestDaf ZMP  

 Вищій рівень C1 100 а.г. Erkundungen C1 TestDaF ZOP 

 Вищій рівень C2 100 а.г. Erkundungen C2 DSH 
 

 

 Deutsche Sprachschule Dresden (DSD) FAQ: 

· Хто може стати учасником програми навчання? 

Будь-який бажаючий від 14 років з будь-яким рівнем знання німецької мови, починаючи з «0». 

· Скільки коштує навчання? 

Вартість 500 євро за два тижні навчання у школі DSD. 

· Які витрати на проживання під час навчання? 

Харчування, проживання у готелі або квартирі, переїзд на міському транспорті обійдеться у 
середньому  500 євро за два тижні. 

· Чи входить у загальну суму коштів переїзд до Дрездену та назад? 

Вартість проїзду оплачується додатково.  



· Де знаходяться можливі варіанти проживання під час навчання? 

Недалеко від школи – у радіусі 500 метрів. 

· Чи можливо виїхати організовано з Дніпра? 

Так, можливо, при наборі групи не менше чотирьох осіб. 

· Коли починаються заняття у школі DSD? 

Заняття проводяться у період з 01.09 до 30.06. Дата початку занять оговорюється окремо, 
враховується побажання клієнту.  

· Чи потрібна віза для виїзду? 

Ні, у разі наявності біометричного закордонного паспорту громадянин України має право 
знаходитися на території Євросоюзу строком до 90 днів без візи. 

Якщо Ви зацікавилися курсами німецької мови у Дрездені та у Вас виникли запитання, залиште 
заявку на нашому сайті або зателефонуйте за вказаними телефонами. 

 

 

 

 


