
Словенська мова на початковому рівні (A1) 

Навчання та іспит 

У рамках програми ви отримаєте знання 

словенської мови на початковому рівні, що є 

вирішальним для вашого включення на ринок праці 

в Словенії. Покращені мовні навички дозволять вам 

успішніше претендувати на роботу, краще 

спілкуватися в повсякденному житті та брати 

участь у житті суспільства загалом. Отриманий 

сертифікат про знання словенської мови на 

початковому рівні (А1) є загальнодоступним 

документом, який ви можете використовувати в 

службових та особистих цілях. 

 
 

Для громадян третіх країн іспит на знання 

словенської мови є обов’язковим протягом 

одного року з моменту реєстрації в реєстрі 

безробітних у Службі зайнятості. 

 
 

Хто може долучитися до програми: 

Ви можете приєднатися, якщо зареєстровані в реєстрі 

безробітних осіб і є іноземцем: 

 громадянин третьої країни: Громадяни третіх 

країн повинні скласти іспит зі словенської як 

другої та іноземної мови на початковому рівні 

(A1)протягом одного рокуз реєстрації в реєстрі 

безробітних. 

 громадянин ЄС: для вас здача іспиту не є 

умовою ведення обліку безробітних, але 

отримання сертифікату означає, що ви активно 

шукаєте роботу. 

 

Кому не потрібно складати іспит на 

початковому рівні: 

 якщо ви склали іспит зі словенської як другої та 

іноземної мови на базовому або вищому рівні 

(А2 або вище) або 

 ви здобули будь-який рівень формальної освіти 

в Словенії. 

 У цьому випадку надайте своєму особистому 

раднику офіційне підтвердження виконаного 

зобов'язання. 

 

 
Що ви отримуєте, долученням : 

 мовні компетенції (читання, письмо, 

аудіювання та говоріння словенською на 

початковому рівні (A1)), 

 сертифікат знання словенської мови на 

початковому рівні (A1), який є 

загальнодоступним документом, який ви 

можете використовувати в службових та 

особистих цілях, 

 кращі можливості працевлаштування та краща 

співпраця на робочому місці, 

 краща здатність до спілкування в повсякденних 

ситуаціях та загальна інтеграція в суспільство. 

Що охоплює програма : 

 НАВЧАННЯ (курс): Словенська як друга 

іноземна – початковий рівень (А1). 

Курс триває 120-180 годин. 

 
 ІСПИТ: Іспит зі словенської мови на 

початковому рівні (A1). 

Триває один день (за винятком два дні). Іспит 

включає читання, письмо, аудіювання та 

розмову словенською мовою. 

 

 

Це програма є безкоштовною. Служба зайнятості 

дозволяє одноразову участь у навчанні (курсі) і 

одноразовий іспит. Участь у навчанні (курсі) не є 

умовою складання іспиту. Можна тільки скласти іспит. 

 
Якщо ви не вмієте спілкуватися письмово і не 

закінчили принаймні 6 класів початкової школи, ви 

можете скласти іспит з мовленнєвого спілкування 

словенською лише на початковому рівні (A1). 

 

 
Які витрати ми оплачуємо за участь: 

Ми можемо відшкодувати вам такі щомісячні витрати 

за попередній місяць: 

НАВЧАННЯ (курс): 

 Транспортна надбавка - Вартість проїзду за 

кожен день вашої фактичної участі в навчанні 

становить 0,16 євро за кожен кілометр від 

місця проживання до місця навчання і назад 

(якщо між двома місцями в одному напрямку 

не менше 1 кілометра). 

 Надбавка за активність - частково покриває 
витрати на участь у програмі, які оплачуються 
в розмірі 1,20 євро за кожну годину фактичної 
присутності в програмі. 

ІСПИТ: 

 Транспортна надбавка - Вартість проїзду за 

кожен день вашої фактичної участі в іспиті 

становить 0,16 євро за кожен кілометр від місця 

проживання до іспити і назад (якщо між двома 

місцями в одному напрямку не менше 1 

кілометра). 

 

 

 



 

Як приєднатися до програми: 

Зверніться до свого радника або консультантів у Службі 

зайнятості, де ви зареєстровані. Він допоможе вам 

заповнити форму заявки, яка буде доставлена 

підрядникам програми. Вони також повідомлять вас про 

дати курсів та терміни іспитів. 

 

 
Інформація про опубліковані терміни екзамену (та 

зразок іспиту) також опубліковані на веб-сайті Центру 

словенської мови як другої та іноземної: 

https://centerslo.si/ 

 

 
Зареєструватися на іспит необхідно мінімум за 10 
днів до іспиту! 

 

 
Деякі підрядники мають Центри самонавчання (ЦСВ), 

де вони пропонують консультації та підготовку до 

іспитів. До ЦСВ вас направить ваш радник у Службі 

зайнятості. 

Інші можливості вивчення словенської мови через 

Службу зайнятості: 

НАВЧАННЯ (курс): Словенська мова для іноземців, 

рівні I-III. 

Кожен рівень триває 60 годин. 

За додатковою інформацією про навчання (курс) 

зверніться до свого радника або консультанта в Службі 

зайнятості, де ви зареєстровані. 

 

Інші можливості для вивчення словенської: 

Окрім мовних курсів, на які можна записатися через 

Службу зайнятості, існують також  інші курси 

словенської мови. 

Перевірте в найближчий адміністративній одиниці чи 

маєте право приєднатися до програми Початкова 

інтеграція іммігрантів (ZIP) яка триває до 180 годин і 

призначена для громадян третіх країн. Більше 

інформації про курс можна знайти на веб-сайті, де також 

перераховані регіональні підрядники: 

https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko- 

druzbo/brezplacni-tecaji-slovenskega-jezika/ 
 
 
 
 
 

Запитайте свого радника про 

можливості приєднатися словенської 

мови та складання іспитів зі знання 

словенської мови. 

 

 
 

 

 

 
Словенська мова на 

початковому 
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Інформація про курс словенської мови та 
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