
 

 
 

 Загальні умови 
 

Як з нами зв'язатися 
 

 

 

Номер курсу: на запит 
 
Тривалість курсу 
 

• Курс німецької мови до 600 годин 
(9 модулів на рівнях від A1 до B1) 
 

• Ознайомлювальний курс 100 
годин (знання держави, суспільства 
та історії) 

 
Пн. – Пт.: з 08.30 до 12.30 
Або:         з 13:00 до 17:00 
 
Початок курсу: за домовленістю. Доступ 
до кожного модуля можливий після 
попереднього тестування 
 
Оплата 
Інтеграційний курс фінансується 
федеральним управлінням у справах 
міграції та біженців (BAMF). 
 
Завершення 
 

• „Тест на німецьку мову для 
іммігрантів“ 

• Тест „жити у Німеччині“ 
 

Адміністрація та навчання 

 

Зупинки:  
Вокзал Biberach 

Автовокзал Biberach 

 

CBZ Bildungszentrum  
Rißstr. 19, 88400 Biberach 
Tел.: (07131) 1 20 91 99 
Факс: (089) 542612-97  

Ел. пошта:  
kontakt@cbz-muenchen.de 

 
CBZ München GmbH 
є навчальний заклад, 
ліцензований через 

TÜV Rheinland Group 
ZN-Nr.: 01600091950 

 
 

 

  CBZ 

München GmbH 
Ваш партнер у 

навчанні 
 

:  

 

 

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС 
КУРС НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

https://www.google.de/maps/place/CBZ+M%C3%BCnchen+GmbH+%E2%80%93+Au%C3%9Fenstelle+Biberach/@48.1026168,9.792677,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479bc5edd3274d31:0xcccd91fe0ffee460!8m2!3d48.1026168!4d9.794871
mailto:kontakt@cbz-muenchen.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожен інтеграційний курс включає в себе 
мовний та ознайомлювальный курс. Якщо 
ви хочете жити у Німеччині, вам треба 
володіти німецькою мовою. На мовному 
курсі учасники вивчають німецьку мову до 
рівня В1 загальноєвропейських 
компетенцій. Це важливо для пошуку 
роботи, заповнення заяв чи можливості 
спілкування в повсякденному житті. Крім 
того, іноземці також повинні знати кілька 
речей про країну, в якій вони живуть: 
історія, культура та правова система – все 
це її частина. Усьому цьому навчають на 
ознайомлювальному курсі. 
 
На курсі німецької мови (600 годин) ви 
отримаєте достатньо письмових навичок 
та знання німецької мови, щоб оволодіти 
важливими повсякденними ситуаціями 
 
На ознайомлювальному курсі (100 
годин) ви познайомитеся з Німеччиною та 
отримаєте інформацію про закони та 
політику, культуру та історію Німеччини. 
 
На повторному курсі (300 годин) у разі 
нескладання іспитів у вас є можливість 
повторити курс. 
 
 
 
 
 

 
 

Загальна інформація Контактні особи 

Гізела Колер 
Адміністрація, підтримка учасників 

Tел.: (089) 542612-0 
Факс: (089) 542612-97 

Ел. пошта: gkohler@cbz-muenchen.de 
 

Любов Функ 
Адміністрація, підтримка учасників 

Tел.: (089) 542612-11 
Факс: (089) 542612-97 

Ел. пошта: lfunk@cbz-muenchen.de 
 

 
 
 

 

  

3 модулі база 300 годин 

3 модулі поглиблення 300 годин 

3 модулі спеціальний 300 годин 

1 модуль ознайомлення  100 годин 

 

• Робота і професія 

• Навчання і подальша освіта 

• Догляд та виховання дітей 

• Покупки/Комерція/Споживання 

• Вільний час і соціальні контакти 

• Здоров'я та гігієна/Людське тіло 

• Засоби масової інформації та їх 
використання 

• Проживання 
• Німецька правова система, історія та 

культура 
• Права та обов'язки у Німеччині 
• Форми спільного життя в суспільстві 
• Цінності, які важливі в Німеччині, такі як 

свобода релігії, толерантність і рівність 
між жінками і чоловіками. 

 

Ваші переваги 
 

• Ми підтримуємо вас в іспиті 

• Інтеграційний курс фінансується 
Федеральним управлінням з питань 
міграції та біженців (BAMF) 

• Знання німецької мови не потрібно 
 

Зміcт навчання 

mailto:gkohler@cbz-muenchen.de
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