
Курс німецької мови для українок та українців 

 

Початок курсу: 25 квітня 2022, 8:45. Розподіл групп 

Курс 1: Понеділок, середа, п'ятниця з 8:45 до 10:15 

Курс 2: Понеділок, середа, п'ятниця з 10:45 до 12:15 

Кінець навчання: 24 червня 2022 

Що потім? Це буде вирішено наприкінці травня. Можливо, 

продовжимо в серпні. 

Розташування курсів: Haus der Kirche, Bastionsstrasse 6, 10 хвилин 

ходьби від станції метро/U-Bahn Königsallee/Steinstrasse. 

 

Що я повинен/на вміти? Обидва курси орієнтовані на людей, які не 

володіють німецькою мовою. 

Хто мене вчить? Вчитель з рідною українською мовою, який давно 

живе в Німеччині та довів, що Ви можете вивчити німецьку мову, 

незважаючи на складнощі її граматики. 

Що я вивчаю? Ми почнемо з кількох речей, які вам потрібні на перших 

кроках у повсякденному житті у Німеччині. Потім ми займемося 

німецькою мовою у деталях. Тут ми також надаємо важливе значення 

тому, що ви зможете спілкуватися у повсякденному житті. Для цього Ви 

повинні навчитися говорити прості речі і не боятися зробити помилки. 

Німці, до речі, також їх роблять. 

Іспити та сертифікати? У нас цього немає. Для деяких професій 

(також для навчання в Німеччині) потрібно підтвердити певні здібності 

з німецької мови. У Німеччині є інтеграційні та мовні курси з іспитами 

та сертифікатами різних рівнів. Наразі таких курсів для українців немає; 

якщо вони будуть введені (можливо, через кілька місяців, але ж 

сьогодні ми цього не знаємо), ми повідомимо вас про можливість 

переходу на такий курс. 

Що роблять під час курсів мої діти? Якщо вашим дітям від 6 до 18 

років, вони повинні ходити до школи. Ми сподіваємося, що до часу 

курсів вони знайдуть місце в школі. Ми встановлюємо навчальні часи 

так, щоб часи курсів та заняття у школі співпадали. З маленькими 

дітьми складніше. Можливо, ви знаєте іншу маму, з якою можна 

залишити дитину? Або вони знайомляться з мамою з іншого курсу, з 

якою можуть залишити дитину? Чи можна брати з собою немовлят? На 

жаль, ми не можемо запропонувати догляд за дітьми. 



Кошти за навчання: навчання для Вас безкоштовне. Ми сподіваємося 

на субсидію від міста Дюссельдорф та фінансуємо наші курси 

переважно за рахунок добровільних внесків, церковних податків тощо. 

Релігія: Цей курс організовано Товариством християнсько-єврейського 

співробітництва у Дюссельдорфі та Місцевою Академією 

Дюссельдорфа, що належить до Євангельської церкви.  Для нас важливо 

і історія Німеччини нам цей приклад дала, щоб люди різних релігій, а 

також взагалі нерелігійни жили разом та мирно. Ми не будемо питати  

Вас про Ваші релігійні переконання. Проте ми хотіли б попросити Вас 

поважати, що інші люди можуть думати про релігійні питання інакше, 

ніж Ви. 

Covid? Дорослі можуть заходити в наш будинок лише у медичній масці 

На вході у нас перевіряють, чи вони вакциновані та чи можуть показати 

довідку про вакцинацію німецькою мовою. Ці правила захисту від 

інфекції застосовуються в Німеччині, оскільки багато людей померли 

від COVID-19. У нашому домі працюють також люди з попередніми 

захворюваннями, тому нам важливо, щоб ці правила, незважаючи на те, 

що вони зчиняють багато клопоту, дотримувалися всіма учасниками 

курсів. Якщо Ви не вакциновані, Вам потрібно обов’язково зробити 

щеплення, щоб взяти участь у наших курсах. Майте на увазі: 

необхідні дві вакцинації, і між двома вакцинаціями має пройти 

щонайменше три тижні, а деякі вакцини навіть більше. Якщо Ви ще не 

зробили щеплення і хочете це зробити до 25 квітня, Вам необхідно 

зробити щеплення відразу після реєстрації. Ви можете звернутися до 

центру вакцинації за адресою Berta von Suttner-Platz, безпосередньо за 

головним залізничним вокзалом, з понеділка по суботу з 10:00 до 18:00 

без попереднього домовлення. Крім того, Ви можете пройти 

безкоштовне тестування в центрі тестування на перехідний період, при 

цьому тест не повинен бути старіше 24 годин, тобто для кожної дати 

курсу окремо. Попросить поради у когось, хто знає ці деталі, якщо 

маєте сумніви. 

 
https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-covid19-

impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/ 

*Х  Цим я реєструюся на курс німецької мови з 25 квітня 2022 року по 24 

червня 2022 року. 

 

https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-covid19-impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/
https://www.fluechtlinge-willkommen-in-duesseldorf.de/ukraineukrajina/aufklaerung-covid19-impfung-osvitnja-informacija-shchodo-vakcinaciji-proti-covid19/


*Х Я проінформован/а, що я повинен бути вакцинований/а або одужалий/а, 

щоб взяти участь, і що я повинен подати сертифікат німецькою мовою на 

початку курсу. Крім того, я можу подати сертифікат тестування для кожного 

заняття окремо. 

 

Контактна інформація учасника/ці курсів: 

 

Мене звати:       Прізвище та ім’я (латиницею) __________________ 

                            Підпис                                        ___________________ 

Моя поштова адреса (латиницею,  

а також прізвище персони, якщо вона отримує Вашу 

пошту):_____________ 

______________________________________________  

Моя електронна пошта та мобільний телефон (включно код 

Національного номера, якщо він не німецький) 

______________________________________________ 

 

Вашу заповнену заяву потрібно відправити на: 

esta@evdus.de 

 

Реєстрація дійсна після письмового підтвердження. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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