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Мій шлях на курси німецької мови в районі Еберсберг 

Для осіб, які втекли з України 24 лютого 2022 року або після цієї дати внаслідок 
військового вторгнення в Росію 

1. Важливі питання 
 

• Який мій статус проживання? (тільки реєстрація в муніципалітеті, 
вигадане свідоцтво (Duldung) або дозвіл на проживання в імміграційній 
службі в Ebersberg) 

• Чи знаю я латинський алфавіт? 
• Коли я можу піти на курси (догляд за дітьми)? Вранці, вдень, ввечері? 
• Наскільки я мобільний? Чи є у мене підключення S-Bahn? Автомобіль? 

їздити? 
• Скільки часу я можу інвестувати (мало = самооплачуваний курс 4-6 

шкільних годин на тиждень; багато = інтеграційний курс 12-25 шкільних 
годин на тиждень) 

• Як швидко я хочу вчитися? Чи закінчив я університетський диплом? Чи 
хочу я вчитися щодня? Або я теж хочу працювати? 
 

Нові безкоштовні, так звані самооплачувані курси з 4 навчальними годинами на 
тиждень для українців, які втекли після 24 лютого 2022 року в VHS Ebersberg: 

• 221-30121, з 3.05. в Ebersberg, будинок vhs, кімната 504, вівторок і четвер, 16:00 
до 17:30 

• 221-30141 від 9 травня. в Ebersberg, будинок vhs, кімната 504, понеділок і 
середа, з 14:00 до 15:30 

• 221-30181, з 10.05. в Ebersberg, будинок vhs, кімната 504, вівторок і четвер, з 
8:30 до 10:00 

• 221-30131 від 7 квітня. в Markt Schwaben, Unterbräu, Ostrazimmer, у вівторок і 
четвер, з 9:00 до 10:30 

• 221-30191, з 10.05. у Markt Schwaben, Unterbräu, Ostrazimmer, у вівторок і 
четвер з 11:00 до 12:30 

Дати початку можуть змінюватися залежно від попиту. Проста реєстрація в офісі 
Ebersberg (Ewa Bross 08092-8195-20) і Markt Schwaben (Christine Gehri-Kramer 
08092 8195-30). 
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2. мовні рівні 
 

Загальна європейська довідкова база  
 
• A1 Вміє розуміти та використовувати знайомі, повсякденні вирази та дуже 

основні фрази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу. 
Може представити себе та інших і задати іншим людям питання про себе, 
напр. Б. де вони живуть, яких людей знають чи які речі мають – і можуть 
дати відповіді на запитання такого роду. Може взаємодіяти просто, якщо 
інша людина говорить повільно і чітко і готова допомогти. 
 

• A2 Може розуміти речення та загальновживані вирази, пов’язані з 
областями, які мають безпосереднє значення (наприклад, особиста 
інформація та інформація про сім’ю, покупки, робота, місцевість). Може 
взаємодіяти в простих рутинних ситуаціях, які вимагають простого та 
прямого обміну інформацією про знайомі та рутинні справи. Може 
використовувати прості засоби для опису власного походження та освіти, 
найближчого оточення та питань, що стосуються безпосередніх потреб. 
 

• B1 Може розуміти основні положення чіткої стандартної мови щодо 
знайомих питань, пов’язаних з роботою, школою, відпочинком тощо. 
Може впоратися з більшістю ситуацій, які можуть виникнути під час 
подорожі в регіоні, де розмовляють цією мовою. Може створювати 
простий зв’язний текст на знайому тему та особистий інтерес. Може 
повідомляти про переживання та події, мрії, сподівання та цілі та коротко 
пояснювати плани та погляди. 
 

• B2 Може розуміти основні ідеї складних текстів на конкретні та абстрактні 
теми; також розуміє технічні дискусії у своїй спеціальній галузі. Може 
спілкуватися настільки спонтанно та вільно, що звичайна розмова з 
носіями мови легко можлива без особливих зусиль з обох сторін. Може 
створювати чіткий, детальний текст з широкого кола тем, пояснюючи 
точку зору на актуальну проблему, надаючи переваги та недоліки різних 
варіантів. 
 

 
3. типи курсів 

 
• Так звані самооплачувані курси: курси без додаткових бюрократичних 

перешкод, зазвичай від A1 до B2, різна швидкість; зазвичай не 
безкоштовно, без відшкодування витрат на відрядження; 
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• Курси початкової орієнтації EOK Федеральне управління з питань 
міграції та біженців (BAMF): 300 навчальних одиниць по 45 хвилин 
(UE) з простою німецькою мовою на теми повсякденного життя, 
роботи, покупок, здоров’я, школи, транспорту, проживання...; 
безкоштовно, без відшкодування проїзду; посвідка на проживання не 
потрібна; 
 

• Курси керівництва WWK BAMF: рідною мовою, 15 УП Вступ до теми 
цінностей, орієнтування на місці, медичне обслуговування; 
безкоштовно, без відшкодування проїзду; посвідка на проживання не 
потрібна; 

 
• Інтеграційні курси BAMF: 600 одиниць німецької мови від A1 до B1 з 

«Німецьким тестом для іммігрантів» A2-B1 DTZ, 100 одиниць 
орієнтаційного курсу з тестом «Життя в Німеччині» LID; веде до 
сертифіката на інтеграцію, безкоштовно, відшкодування витрат на 
проїзд, право можна подати тільки після того, як посвідка на 
проживання або тимчасовий вигаданий сертифікат буде подано до 
BAMF, заявка займає 2-6 тижнів? ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ 
МОВНУ ШКОЛУ; 
 

• Інтеграційні курси з грамотністю BAMF: 900 одиниць німецької мови 
від A1 до B1 з тестом німецької мови для іммігрантів A2-B1 DTZ, 100 
одиниць орієнтаційного курсу з тестом «Життя в Німеччині LID»; 
безкоштовно, відшкодування витрат на відрядження, право можна 
подати лише після подання посвідки на проживання або тимчасового 
вигаданого свідоцтва до BAMF, заявка займає 2-6 тижнів? 
 

• Базові освітні курси Alpha Asyl: 100 одиниць німецької мови з 
грамотністю, можливий постійний в’їзд, безкоштовний, без 
відшкодування витрат на дорогу, наразі дозвіл на проживання не 
вимагається; 
 

• Професійні мовні курси (BAMF): 500 одиниць курсу B2, 400 одиниць 
курсу C1; безкоштовно, відшкодування витрат на відрядження, дозвіл 
можна подати лише з відповідним рівнем мови, і лише після того, як 
посвідка на проживання або тимчасове вигадане свідоцтво буде 
подано до BAMF, заявка займає 2-6 тижнів? Дозвіл діє 3 місяці. 
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4. постачальників 

 
• vhs в муніципальній освітній асоціації (= Ebersberg, Grafing, Kirchseeon, 

Markt Schwaben); https://www.vhs-grafing.de; Телефон 08092 8195-0; 
DAF Stefanie Horten s.horten@vhs-grafing.de; Ewa Bross Телефон 
08092-8195-20, e.bross@vhs-grafing.de; 
Пропозиція: Безкоштовні самооплачувані курси 2x90 хвилин/тиждень 
вранці або вдень, починаючи з початку травня, інтеграційні курси з 
постійним початком - додатковий інтеграційний курс A1.1, починаючи з 
трьох днів на тиждень з середини травня; 
 

• vhs Vaterstetten; https://www.vhs-vaterstetten.de; Телефон 08106 / 35 90 
35; Мови Anja Rahimpour rahimpour@vhs-vaterstetten.de; 

• Пропозиція: самооплачувані курси; 
 

• vhs волосся; https://www.vhs-haar.de; 089 46002-800; DAF Timea 
Göghová, goeghova@vhs-haar.de, тел. 089 46002-829; 
Пропозиція: Самооплачувані курси, інтеграційні курси; Інтеграційні 
курси з навчання грамоти, курси професійної мови; 
 

• ipb (Інститут особистого навчання та консультацій), 
Пропозиція: заходи з підвищення кваліфікації через агентство 
зайнятості та центр зайнятості; team-ebe@ipb-bildung.de; Тел.08092 
861295-2; 
 

• bfz (Центр професійної підготовки баварської економіки), Dr.-Wintrich-
Str. 5, 85560 Еберсберг, телефон 08092 8525526; 
Пропозиція: професійні мовні курси BAMF; Заходи підтримки через 
центр зайнятості та агентство зайнятості 
 

• wbb GmbH Знання, освіта та кар'єра, info@wbb-kuchler.de; телефон 
08092 30098-53; 
Пропозиція: інтеграційні курси (?), інтеграційні курси з навчання 
грамоти (?), заходи з підвищення кваліфікації через центри зайнятості 
та агенції зайнятості; 
 
і, звісно, багато інших постачальників у Мюнхені: mvhs, курси німецької 
мови в університеті Мюнхена e.V. (тільки за умови вступу до 
університету або навчання), Goethe Institute, Inlingua, Klartext e.V., ...) 
 

Навчальна платформа для безкоштовного самонавчання з репетитором: 
https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php 

S. Horten, березень 2022 +++ Перекладено за допомогою Google Translate 

https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php

