
Ukraine - Пропозиції щодо вивчення німецької мови 

для біженців з України 

 

 

Ви з України і хочете вивчати німецьку мову? Тут ви можете дізнатися більше про 
безкоштовні пропозиції в Бремені. 

 

Існують різні пропозиції для вивчення німецької мови в Бремені: 

 Поради щодо вивчення німецької мови 
 Курси від федерального уряду 
 Курси від муніципалітету Бремену 
 Онлайн пропозиції щодо вивчення німецької мови 

Посилання на наведені нижче пропозиції можна знайти на бічній панелі в розділі 
«Weitere Informationen» (Додаткова інформація). 

Поради щодо вивчення німецької мови: 

 Поради щодо міграції від Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
 Бюро мовної координації регіону Бремен 

Курси від федерального уряду: 

 Інтеграційні курси 
Вони завжди складаються з мовного курсу та орієнтаційного курсу і є 
обширними, що включають щонайменше 700 уроків. Мета – рівень володіння 
мовою В1. 

 Курси початкової орієнтації (ЕОК) 
Маючи 300 уроків, вони дають вам уявлення про те, як оселитися в Німеччині та 
оволодіти базовими знаннями німецької мови на такі повсякденні теми як 
здоров’я, робота чи освіта. 

 Курси МіА 
На цих курсах жінки отримують актуальну інформацію для повсякденного життя, 
наприклад, як працює школа та освітня система в Німеччині або яке навчання та 
подальша освіта можливі. Курс триває 34 години, поділені на кілька тижнів або 
місяців. Ви можете пройти до трьох курсів поспіль. 

 Професійні мовні курси 
Вони спираються на інтеграційні курси та готують учасників до роботи в 
Німеччині. Окрім основного курсу, існують також курси з різними цільовими та 
мовними рівнями. 

Курси від муніципалітету Бремену: 

 VHS курси німецької мови 
Муніципалітет Бремену доповнює інтеграційні курси, які пропонує федеральний 
уряд, муніципальними мовними курсами. 

Онлайн пропозиції для вивчення німецької мови: 



 Інститут Гете 
В Інституті Гете ви можете пройти онлайн-курси німецької мови для початківців 
(A1-A2) за спеціальною ціною 0,25 євро. Курси орієнтовані на дорослих, дітей та 
молодь. 

 Електронна книга для вивчення німецької мови від Buchstaben.com 
 Мовні кафе в Бремені 

 


