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Перші пропозиції та мовна підтримка для біженців з України 

 
 
Інтеграційний курс 
 
Що таке інтеграційний курс? 

Інтеграційний курс складається з мовного курсу та орієнтуючого курсу.   

На мовному курсі ви отримаєте елементарні знання німецької мови. Наприклад, ви 

навчитеся писати німецькою мовою листи та електронні повідомлення, заповнювати 

формуляри, говорити по телефону або подавати заявки на робочі вакансії.  

На орієнтованому курсі ви ознайомитеся з правопорядком, історією та культурою 

Німеччини. Ви дізнаєтеся про свої права та обов'язки в Німеччині, а також про цінності, 

які в Німеччині особливо важливі, наприклад, свободу віросповідання, толерантності та 

рівноправності жінок та чоловіків. 

Загальні інтеграційні курси тривають 700 навчальних годин по 45 хвилин. Спочатку ви 

закінчите мовний курс, що складається з 600 навчальних годин, а потім орієнтуючий 

курс зі 100 навчальних годин.  

Є також спеціальні інтеграційні курси, що тривають 1000 навчальних годин. 

Спеціальними інтеграційними курсами можуть бути, наприклад, курси навчання письму, 

інтеграційні курси для молоді, інтеграційні курси для жінок та батьків. В рамках 

спеціальних інтеграційних курсів мовний курс триває 900 навчальних годин. 

Орієнтуючий курс триває 100 навчальних годин.  

Учням, які засвоюють матеріал особливо швидко, пропонуються інтенсивні курси з 430 

навчальних годин. На інтенсивних курсах ви освоїте основи мови за 400 навчальних 

годин, а потім пройдете орієнтуючий курс за 30 навчальних годин. 

Наприкінці мовного курсу ви складете іспит "Тест німецької мови для іммігрантів" (DTZ). 

Орієнтуючий курс завершується підсумковим тестом "Життя у Німеччині". Якщо іспит з 

мови здано з результатом B1 і тест "Життя в Німеччині" теж пройдено успішно, то ви 

отримуєте "Сертифікат інтеграційного курсу". Серед іншого, цей сертифікат може 

полегшити отримання громадянства, якщо ви цього прагнете.  
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Як отримати направлення на інтеграційні курси? 

Ви можете бути допущені до інтеграційних курсів у відповідь на замовлення. Формуляр 

заявки міститься тут. Подати заявку на допуск до інтеграційних курсів можна у 

Федеральному відомстві у справах міграції та біженців (BAMF). Якщо ви вже знайшли 

для себе школу-організатора курсів (див. наступне питання), то при подачі заявки вам 

може допомогти і ця школа. Заповнену заявку надішліть до регіонального відділення 

Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) за місцем свого 

проживання. Яке регіональне відділення відповідає за ваше місце проживання, можна 

дізнатися у довідковій системі BAMF-NAvI (версія німецькою мовою: https://bamf-

navi.bamf.de/de/, версія англійською мовою: https://bamf-navi.bamf.de/en/).  

 
Як зареєструватися на інтеграційні курси? 

Якщо Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) направило вас на 

інтеграційні курси (видало довідку, що підтверджує ваше право на участь), то ви можете 

обрати для себе школу-організатора курсів. Найближчу школу можна знайти за 

допомогою довідкової системи BAMF-NAvI (версія німецькою мовою: https://bamf-

navi.bamf.de/de/, версія англійською мовою: https://bamf-navi.bamf.de/en/). Після вибору 

школи подайте до неї свою довідку, яка підтверджує право на участь. 

Школа допоможе вам вибрати відповідний курс. Крім того, у школі вам повідомлять, коли 

починається черговий курс. 

 
Скільки коштують інтеграційні курси? 

При першій участі в інтеграційних курсах вас автоматично звільняють від плати за 

інтеграційні курси.  

Якщо ви навчаєтесь на інтеграційних курсах і у вас виникли витрати на проїзд до місця 

їх проведення, то за заявкою ви можете отримати субсидію до вартості проїзду за умови, 

що довжина пішого маршруту до місця проведення курсів становить не менше 3,0 км. 

Відповідну заявку зі своїм підписом надішліть до регіонального відділення. 

 
Де знайти інтеграційні курси? 

Найближчу школу-організатор інтеграційних курсів можна знайти на сайті https://bamf-

navi.bamf.de/de/ (версія німецькою мовою) https://bamf-navi.bamf.de/en/ (версія 

англійською мовою). 

 

 

 

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kursteilnehmer/AntraegeAlle/630-007_antrag-zulassung-integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388
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https://bamf-navi.bamf.de/en/


 
Ukrainisch 

3 
 

ABTEILUNG 8 
 

 

До кого звертатися з питаннями щодо інтеграційних курсів? 

З запитаннями щодо інтеграційних курсів можна звертатися до регіонального відділення 

BAMF за місцем вашого проживання. Контактні дані можна знайти на сайті https://bamf-

navi.bamf.de/de/ або https://bamf-navi.bamf.de/en/. 

Додаткова інформація про інтеграційні курси різними мовами є тут: 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/zugewanderteteiln

ehmende-node.html 

 

 

Мовні курси для професії 

 
Що таке "мовний курс для професії"? 

Курси мови для професії (BSK) – це широкий вибір курсів для інтеграції на ринку праці, 

орієнтованих на потреби учнів. Ці курси опираються на інтеграційні курси та 

готовлять мігрантів та біженців до трудової діяльності у Німеччині. 

Основним мовним курсом для професії є базовий курс. Він поділяється на три види: з 

вихідним рівнем знання мови B1 та цільовим B2, з вихідним B2 та цільовим C1, а також 

курс з цільовим рівнем C2 (цей курс в даний час знаходиться у стадії розробки). 

Головною метою базових курсів є знання німецької мови, яке не прив'язано до певної 

професії. Необхідні мовні навички здобуваються на основі загальних тем, пов'язаних із 

трудовим середовищем. Курси розраховані на групи чисельністю не менше ніж 15 осіб. 

У сільських районах допускаються і дрібніші групи. 

Викладачі регулярно письмово відзначають прогрес кожного учня, а наприкінці курсу 

оцінюють досягнутий результат разом із ним. Кожен курс закінчується іспитом на 

сертифікат.  

На додаток до базових курсів пропонуються різні спеціальні курси: 

• курси для осіб, які перебувають у процесі визнання їхньої вищої медичної освіти 

або інших професій у галузі охорони здоров'я 

• курси з вузькоспеціальним змістом для різних професій у сфері техніки дрібного 

підприємництва та роздрібної торгівлі 

• курси з вхідним рівнем A1 та A2 для учасників інтеграційних курсів, які не досягли 

рівня B1 

 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/en/
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/zugewanderteteilnehmende-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/zugewanderteteilnehmende-node.html


 
Ukrainisch 

4 
 

ABTEILUNG 8 
 

Як можна взяти участь у мовних курсах для професії? 

Для участі у курсах мови для професії мають бути виконані наступні попередні умови: 

• ви є іммігрантом або маєте іммігрантське походження, і при цьому потребуєте 

підвищення мовної кваліфікації. 

• або: ви розмовляєте німецькою мовою на рівні A1 або A2 відповідно до єдиної 

європейської системи оцінки знання мови (GER), відвідали інтеграційні курси та 

здали, однак не витримали тест німецької мови для іммігрантів. 

• або: ви розмовляєте німецькою мовою вже на рівні B1, B2 або C1 відповідно до 

єдиної європейської системи оцінки знання мови (GER). 

• Ваші знання мови перевіряються шляхом вступного тесту. Це не потрібно, якщо 

ви пред'явили сертифікат про знання німецької мови, виданий не більше шести 

місяців тому. 

• ви зареєстровані в агентстві зайнятості як особа, яка шукає роботу, безробітний 

або особа, яка шукає професійне навчання, або ви отримуєте базове соціальне 

забезпечення для осіб, які шукають роботу відповідно до Кодексу соціального 

забезпечення SGB II. 

• зараз розглядається визнання вашого диплома про середню професійну освіту 

або вищу освіту. 

Навчатися на мовних курсах для професії можна навіть у випадку, якщо ви вже 

працюєте. За умови, що ваших знань мови ще мало для майбутньої повсякденної 

роботи. 

 

Скільки коштує мовний курс для професії? 

Як правило, навчання на мовних курсах для професії безкоштовне. Однак, якщо в 

момент навчання ваш оподатковуваний річний дохід перевищує 20.000 євро, то ви 

сплачуєте власний внесок у розмірі 2,32 євро за кожну навчальну годину. Якщо курс 

складається із 600 навчальних годин, то це загалом 1.392 євро. Сплатити власний внесок 

можна також через працедавця. 

У разі успішного складання іспиту можна подати заявку на повернення 50 відсотків 

власного внеску.  

 

Як зареєструватись на мовний курс для професії? Де можна отримати додаткову 
інформацію? 
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Рішення про направлення на курси приймають агенції зайнятості у Німеччині. 

Консультанти цих агентств знають також, у яких школах пропонуються курси та чи 

потрібні вам спеціальні курси. 

Додаткову інформацію, перелік співробітників для прямих контактів ("Перелік 

контактних осіб") та формуляри заявок можна знайти на сайті федерального відомства 

у справах міграції та біженців: 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deu

tsch-beruf.html 

 
 
Курси початкової орієнтації 
 
Що таке "курс початкової орієнтації"? 
 
На курсах початкової орієнтації (EOK) можна отримати загальне уявлення про життя у 

Німеччині, а також елементарні знання німецької мови для повсякденного життя. Курс 

EOK складається із шести модулів по 50 навчальних годин (= 45 хвилин), присвячених 

таким темам як здоров'я, робота чи освіта. У кожному модулі організуються екскурсії, 

наприклад, до державних установ, бібліотеки чи ринку. Ці екскурсії допомагають 

орієнтуватися у навколишньому середовищі, а також дають можливість одразу 

випробувати вивчене на практиці. 

Як я можу взяти участь у курсі початкової орієнтації? 

Участь у курсі безкоштовна. Якщо ви хочете пройти курс початкової орієнтації, зверніться 

до школи-організатора, яка пропонує такі курси у вашій федеральній землі. Список усіх 

шкіл-організаторів та іншу інформацію про курси початкової орієнтації можна знайти на 

сайті: www.bamf.de/eok  

 
Програма "Жінки-мігрантки сильні у повсякденному житті" (курси MiA) 
 
Що таке "курс MiA"? 

Курс MiA спеціально розроблено для жінок. Жінки надають одна одній сили та 

впевненості, навчаються та дізнаються багато нового. Основну частину часу курси MiA 

відбуваються у класній кімнаті. Учасниці спілкуються одна з одною на важливі для себе 

теми. При цьому вони мають можливість покращити свої знання німецької мови. Деякі 

заняття жінки разом проводять поза школою – наприклад, знайомляться з містом. 

Заняття на курсах MiA часто проводяться та інших формах. Наприклад, жінки разом 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deutsch-beruf.html
http://www.bamf.de/eok
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шиють, співають чи малюють. Один курс триває 34 години, розподілені на кілька тижнів 

або місяців. Кожна учасниця має право відвідати до трьох таких курсів поспіль.  

 
Як взяти участь у курсі MiA? 

Участь у курсі безкоштовна. Якщо ви зацікавлені в курсі MiA, зверніться до школи, яка 

пропонує такі курси за місцем вашого проживання. Список всіх шкіл-організаторів та іншу 

інформацію про курси MiA можна знайти на сайті www.bamf.de/mia  

 
Пропоновані консультації  
 
Як отримати додаткову інформацію? 

У Німеччині багато для вас є новим та незнайомим. Якщо вам потрібна допомога або у 

вас є запитання,  

зверніться до служби консультацій для іммігрантів. Найближче місце консультацій для 

іммігрантів за вашим місцем проживання можна знайти на сайті https://bamf-

navi.bamf.de/de/  (версія німецькою мовою) або https://bamf-navi.bamf.de/en/ (версія 

англійською мовою). 

Там ви отримаєте відповіді, наприклад, на такі запитання: 

• як знайти житло 

• як шукати роботу 

• як отримати допомогу у фінансових питаннях 

• як знайти лікаря  

та інші теми. 

 

Запитання можна також ставити по мобільному телефону. Для цього використовуйте 

безкоштовну програму "mbeon". Інформація про цю програму є на сайті www.mbeon.de 

или www.facebook.com/mbeon.chat. 

 

 

http://www.bamf.de/mia
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http://www.mbeon.de/
http://www.facebook.com/mbeon.chat

