
 
 

 

Підтримка після прибуття та допомога у вивченні мови  
для біженців з України 

 
Уряд Німеччини хоче полегшити для вас період одразу після прибуття до країни та 
адаптацію на місці, навіть якщо наразі невідомо, на який період вам доведеться тут 
залишитися.  
Щоб допомогти вам зорієнтуватися в Німеччині, є низка пропозицій, якими можуть 
скористатися всі біженці з України. 
 
З усіма питаннями, які у вас можуть виникнути в перший час після прибуття до 
Німеччини, наприклад, щодо пошуку житла чи роботи, або якщо вам потрібен лікар, ви 
можете звертатися в центри консультування мігрантів (MBE): там ви завжди можете 
розраховувати на індивідуальну консультацію. Відповіді на різні запитання можна також 
знайти в безкоштовному додатку mbeon.de. Інформацію про додаток можна знайти на 
сайті www.mbeon.de або за посиланням www.facebook.com/mbeon.chat 

На курсах первинного орієнтування (EOK) ви отримаєте інформацію, яка допоможе 
вам адаптуватися до життя в Німеччині, зокрема елементарні знання німецької мови з 
таких повсякденних тем, як здоров’я, робота та освіта тощо. 
 
На курсах MiA, призначених для жінок, учасниці отримують корисну інформацію, яка 
може знадобитися в повсякденному житті, наприклад, дізнаються, як влаштована 
система освіти в Німеччині, які є можливості для отримання освіти, підвищення 
кваліфікації. 
 
Інтеграційні курси значно більші за обсягом і завжди складаються з мовного курсу та 
орієнтувального курсу. Під час мовного курсу ви навчитеся, наприклад, писати звичайні 
та електронні листи німецькою мовою, складати резюме та готувати інші документи, які 
знадобляться вам у разі пошуку роботи. Під час орієнтувального курсу ви більше 
дізнаєтеся про історію, культуру та правовий устрій Німеччини.  
 
Курси вивчення мови для роботи базуються на інтеграційних курсах і готують 
учасників до професійної діяльності в Німеччині. Окрім базового курсу, також є курси, 
орієнтовані на досягнення різних рівнів володіння мовою. 

Важлива інформація щодо участі 
Навчання на курсах для біженців з України з відповідними документами є 
безкоштовним. Інформацію про те, як скористатися пропозиціями, можна знайти тут:  

 

 
 
 
 
 
 
Найближчі інтеграційні курси та пункти консультування мігрантів можна знайти на карті 
BAMF-NAvI:  

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


 
 

 

 

Цю та іншу інформацію можна також знайти на сайті BAMF за посиланням: 
www.bamf.de/integration. 

http://www.bamf.de/integration

