
Кафедра німецької філології має потужних міжнародних партнерів, з якими 

плідно співпрацює роками.  Ми переконані, що міжнародні освітні контакти 

безумовно сприяють іміджу та позитивному розвитку кафедри, надають нових 

імпульсів у її роботі, сприяють особистісному та професійному розвитку 

викладацького складу та студентства.  

Кафедра розвиває свою міжнародну діяльність у співпраці з такими 

партнерами:  

 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

Міцною є багаторічна співпраця кафедри німецької філології та німецької 

служби академічних обмінів, найбільшою німецькою організацією підтримки в 

галузі міжнародного академічного співробітництва.  

Підкріпленою та надзвичайно активною ця співпраця є завдяки DAAD – 

лекторам, що сумлінно працювали на нашій кафедрі Карстен Грюнвальд, Данні 

Клаппер, Андре Бьом. Ці люди завжди відповідальні та креативні, віддають весь 

свій час роботі і стають невід’ємною частиною кафедри та факультету. 

Окрім викладання навчальних дисциплін, з власної ініціативи DAAD 

лектори проводять низку заходів та поїздок, організовують вечори німецького 

кіно та студентські театри, зустрічі друзів німецької мови у різних закладах 

м. Луцька та ін. До цих заходів активно долучаються викладачі, а особливо 

студенти. DAAD лектори консультують та надають усю необхідну інформацію 

щодо стипендій на літні курси, семестрові стипендії, а також стипендійні 

програми для науковців та вчених. Андре Бьом також створив сторінку DAAD 

Wolhynien в мережі Фейсбук, де висвітлюються актуальні заходи, пов’язані з 

вивченням німецької мови і культури. 

За сприяння DAAD – лектора Андре Бьома в 2019 році відбулася поїздка 

групи студентів (14 осіб) до університету Фехта («Studienreise», Tagebuch).  

У тому ж році лектор Андре Бьом з групою студентів відвідав 

країнознавчий семінар «Відкрий Німеччину» («Deutschland Entdecken») у 

Полоцькому державному університеті (м. Полоцьк, Білорусь) 21 – 29.10. 2019р. 

Учасники: Мирослава Глух, Софія Ніканшин, Валерія Пилипчук , Анастасія 

Супрунович. 

 Erasmus+ 
В рамках програми викладачі та студенти мали змогу отримати стипендії та 

реалізувати їх на базі університету – партнера м. Фехта.  
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Серед викладачів:  Рись Л.Ф. (2017), Галицька О.Б. (2017), Бєлих О.М. 

(березень 2018р.), Козак С.В. (2018), Пасик Л. А. (2019), Грибок О.М. (2020). 

Серед студентів: Літній семестр (Sommersemester) 2017: Світлана Кушнірчук, 

Юлія Клямар, Оксана Маринкевич, Олена Химка, Васелина Гнатюк, Марія Пугач, 

Юлія Ковпак, Марія Семенова; Зимовий семестр (Wintersemester) 2017/18: 

Катерина Федчик, Тетяна Назар; Літній семестр (Sommersemester) 2018: Ірина 

Подолець, Олена Волдинер, Ольга Цап, Олеся Коширець, Катерина Цицюк; 

Зимовий семестр (Wintersemester) 2018/19: Юлія Рейкіна, Ольга Мисковець; 

Зимовий семестр (Wintersemester) 2018/19: Валерія Юхта, Олександр Куля, Ірина 

Терлецька (Про навчання у Фехті), Інна Мазурик, Ірина-Ангеліна Кополовець, 

Христина Лучинець, Юлія Сірук, Дарина Петровська. 

Почесний професор нашого університету пан Манфред Мьоллер упродовж 

багатьох років читав курс лекцій з літератури для студентів факультету іноземної 

філології  і подарував кафедрі частину свого книжкового фонду. Також на кафедрі 

німецької філології  розміщена бібліотека, яку подарувала дружина пана Ріхарда 

Окуневського – філолога-германіста та члена Спілки. Бібліотека містить 

надзвичайно цікаві твори та користується популярністю серед колег та 

студентства.  

Кафедра має партнерські стосунки з двома університетами Німеччини 

та польською академією.  

  Universität Vechta  

Надійний партнер нашої кафедри, чудова платформа для обміну 

академічним досвідом серед викладачів та студентства.  

Семестрові стипендії в рамках партнерства мали такі студенти:  

 Зимовий семестр (Wintersemester) 2019/20: Яна Кукла, Ірина Марчук; 

Літній семестр (Sommersemester) 2020: Ірина Тарнопольська, Мирослава 

Глух; 

Зимовий семестр (Wintersemester) 2020/21: Оксана Осіпович, Віра Олендій; 

Літній семестр (Sommersemester) 2021/22: Оксана Осіпович, Софія 

Настенко, Максим Якимчук. 

 Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

Як технічний університет, він є менш дотичним до нашої кафедри, втім 

співпраця активно розвивається на рівні університету. Успішними були два 
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проекти: «Розвиток секторальної туристичної концепції для Шацького 

національного парку», «Ботанічний сад м.Луцька», розроблений та проведений 

науковцями й студентами біологічного факультету нашого університету та 

науковцями й студентами технічного університету Східної Вестфалії, край Ліппе. 

Викладачі та студенти нашої кафедри активно були залучені до реалізації цих 

проєктів у якості перекладачів.   

Akademia Pomorska w Słupsku 

Сучасний ВНЗ в Польщі з більш ніж 40-річною історією, розташований 

неподалік Балтійського моря (18 км) у місті Слупськ.. У 2019 році була укладена 

угода про співпрпцю між ВНУ ім.Лесі Українки та Поморською Академією в 

Слупську, що передбачає обмін науковими кадрами та проведення лекцій та 

короткострокових курсів упродовж одного семестру; здійснення академічних 

обмінів між студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними 

працівниками. Співпраця з Академією є наразі найменш тривалою, втім ми 

сподіваємося на її плідний розвиток. 

 
Спілка «Brückenschlag/ Мости в Україну» 

У межах діючого договору про співпрацю між нашим університетом та 

Спілкою «Мости в Україну» неодноразово відбувалися зустрічі між науковцями 

нашого університету та німецькими колегами, що безумовно сприяло 

академічним успіхам викладачів кафедри. Викладачі кафедри мали змогу 

проходити стажування або перекладацьку практику на запрошення спілки 

(Перекладацька практика, Пасик Л.А., Перекладацька практика, Тарасюк І.В.) 

Надзвичайно важливою та успішною віхою співпраці спілки «Мости в 

Україну», за особистою і надзвичайно потужною ініціативою професора Карла-

Германа Крога, є стажування наших студентів у Німеччині.  З 1998 року більше 

ніж 350 студентів нашого університету пройшли двомісячне стажування на 

фірмах, підприємствах, у банках, міських, районних адміністраціях та школах у 

Федеративній землі Північний Рейн Вестфалія. На період практики студенти 

проживають у сім’ях, знайомляться з німецькими культурою, традиціями та 

побутом (Практика від спілки Brückenschlag Ukraine). Паралельно студенти 

здобувають часто перший для себе досвід роботи/практики, вивчають зсередини 

функціонування тієї чи іншої установи, знайомляться з новими колегами. 

Sprachlernzentrum Luzk (Partner des Goethe-Instituts) 

З 2005 року на базі Волинського національного університету імені Лесі 

Українки діє Центр німецької мови, партнер Гете-Інституту. Це офіційний 
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акредитований партнер Німецького культурного центру „Goethe-Institut в 

Україні“. Орієнтуючись на високий стандарт якості Goethe-Institut здійснює 

підвищення кваліфікації своїх викладачів, консультує з питань 

методики / дидактики та менеджменту мовних курсів, що орієнтовані на 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, розроблені Радою Європи. 

Центр німецької мови проводить набір слухачів на мовні курси на рівнях від 

А1 до С2. Викладання здійснюється за комунікативною методикою: з першого ж 

заняття викладання на курсах здійснюється німецькою мовою; у навчанні 

застосовують сучасні технічні засоби; форми роботи на заняттях постійно 

змінюються: слухачі працюють усі разом, у групах або самостійно; стосунки між 

викладачем і слухачами вибудовуються на партнерських засадах; граматичний 

матеріал інтегрований у процес комунікативного навчання. 

Усі викладачі Центру німецької мови мають вищу фахову освіту з 

германістики. Обов’язковою умовою викладання є  успішно складений мовний 

іспит на рівні С1 або С2 (Goethe-Zertifikat, Zentrale Oberstufenprüfung). Щороку 

викладачі Центру німецької мови беруть участь у чотирьох обов’язкових 

семінарах з підвищення кваліфікації, а також за бажанням у додаткових 

семінарах, вебінарах, проtктах. Окрім того, Goethe-Institut пропонує стипендії для 

стажування або навчання в Німеччині. 

Викладачі Центру німецької мови, що поєднують викладацьку діяльність на 

кафедрі, успішно використовують усі здобуті знання та практичний досвід у 

роботі зі студентами нашого факультету. Студенти, в свою чергу, мають 

прекрасні можливості паралельно до навчання на факультеті, відвідувати курси та 

поглиблювати, удосконалювати свої знання з німецької мови. 

 

 
 


