
 
Курси німецької мови для українців 

Volkshochschule Oberösterreich пропонує людям, які отримали притулок у землі Верхня Австрія, 
допомогу в опануванні німецької мови.  

Ми розробили курси для різних потреб. 

Такі формати курсів доступні для людей старше 15 рокі та можуть бути організовані в усіх 
районах: 

«ПРИВІТ ВЕРХНЯ АВСТРІЯ» 

 Мета: знайомство з німецькою мовою та латиницею, орієнтація у Верхній Австрії, 
спілкування на побутові теми: органи влади, шкільна система та система охорони 
здоров’я у Верхній Австрії, магазини, пошук шляху тощо, а також підготовка до 
подальших курсів; 

 для вимушено переміщених українців з тимчасовим захистом («з голубою карткою»); 
 попередні знання не потрібні; 
 безкоштовно (при фінансовій підтримці землі Верхньої Австрії); 
 формат курсу:  

o 36 уроків; 
o тривалість: зазвичай 3 уроки 2 рази на тиждень 6 тижнів; 

 приєднатися до курсів можна в будь-якій момент. Розроблено тематично визначені 
модулі.  

 ДЕ?  
Якщо буде достатньо бажаючих в усіх громадах у Верхній Австрії. 
 

«НІМЕЦЬКА: СТАРТОВИЙ ПАКЕТ» 

 Мета: інтенсивне вивчення німецької мови, іспит ÖIF; 
 можливо для різних рівнів володіння мовою; 
 для вимушено переміщених українців з тимчасовим захистом («з голубою карткою»); 

особи, які мають право на притулок; особи, які мають право на додатковий захист; 
шукачі притулку з високою ймовірністю визнання;  

 формат курсу:  
o 160 уроків чи 
o 240 уроків  

 безкоштовно (при фінансовій підтримці землі Верхньої Австрії). 
 ДЕ?  

Зазвичай у районних центрах. 
Курси можливо організувати також в інших громадах, за достатньої кількості бажаючих 
з одним рівнем мови. 

 Проводиться у співробітництві з інститутом професійної підготовки Верхньої Австрії. 
 
«ЗАГАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ» 

 Мета: інтенсивне вивчення німецької мови, іспит ÖIF; 
 формат курсу:  

o 75 уроків за модуль; 2 модуля на кожний рівень знання мови; 
o можливі денні та вечірні курси; 

 пропозиції для різних рівнів володіння мови; 



 Д=для тих учасників, які бажають інтенсивно вивчати німецьку мову, якщо протягом 4-6 
тижнів немає відповідного початкового курсу (див. вище); 

 безкоштовно (при фінансовій підтримці Інтеграційного фонду Австрії ÖIF). 
 ДЕ? 

Зазвичай у районних центрах. 
 

«МАМА ВЧИТЬ НІМЕЦЬКУ» 

 пропозиція Інституту міжнародної педагогіки Volkshochschule Oberösterreich; 
 мета: вивчення / удосконалення знань німецької мови, підвищення самооцінки, 

покращення спілкування з дитячими навчальними закладами, мотивація до 
подальшого навчання; 

 пропозиція в першу чергу для матерів з дітьми, які знаходяться на утриманні, 
незалежно від статусу та походження; 

 попередні знання не потрібні; 
 формат курсу: 

o зазвичай 1 раз на тиждень, 2 уроки; 
o тривалість: учбовий семестр; 
o екскурсії та навчальні модулі; 
o за необхідністю організований догляд за дітьми; 

 приєднатися до курсів можна в будь-якій момент за наявності вільних місць; 
 вартість: € 10 (при фінансовій підтримці землі Верхньої Австрії та місцевих громад). 
 ДЕ?  

У вибраних громадах у Верхній Австрії. 
 

Якщо ви зацікавлені, просто надішліть нам короткого електронного листа: 
deutschkurse@vhsooe.at  

Ми зв’яжемося з Вами якнайшвидше та подбаємо про правильну пропозицію ДЛЯ ВАС! 
 


