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Integrationskurs
ІНТЕГРАЦІЙНИ

Й КУРС 

ПРО НАС
Тертія є визнаним надавачем послуг з проведення 
інтеграційних курсів, які фінансуються 
Федеральним управлінням з питань міграції та 
біженців. За допомогою наших курсів ми 
допомагаємо людям, які недостатньо володіють 
німецькою мовою, брати  участь у громадському 
житті Німеччини.
Наші переваги:

• Заняття з кваліфікованими та досвідченими
вчителями у приємній атмосфері;

• Застосування новітніх навчальних методів,
матеріалів та підручників;

• Орієнтування на потреби учасників курсів

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!
VДомовитися про консультацію можна по телефону 
або онлайн.

TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG 
Saarbrücker Straße 1 
66679 Losheim am See
Tel.: 06872 88 999-30

www.tertia.de/Losheim
E-Mail: losheim@tertia.de

Контактні особи:
Марк Шоммер
Маріам Бласс

Резервування дати онлайн: 
www.tertia.de/Losheim



НАШ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС

ЦІЛІ
Наш курс складається із мовного курсу та 
інтеграційного курсу. Мовний курс дасть вам 
впевненість у володінні німецькою мовою. Ви 
вивчите лексику для усіх важливих сфер і ситуацій у 
повсякденному житті в Німеччині, а саме життя, 
робота, контакти з органами влади та офіційними 
структурами. Також на курсі ми розвиваємо навички 
письма. На орієнтаційному курсі ви познайомитеся з 
Німеччиною та отримаєте інформацію про політику 
та закони, культуру та історію Німеччини.

КЛАСИФІКАЦІЯ
Під час проходження вступного тесту ми або 
Федеральне управління з питань міграції та біженців 
визначаємо чи потрібно вам пройти весь курс чи 
можливо ви можете почати на вищому рівні.

ПЕРЕЛІК ОСІБ,ЯКІ  МОЖУТЬ ВІДВІДУВАТИ 
НАШІ КУРСИ

• ноземці, які нещодавно іммігрували;
• Іноземці, які тривалий час живуть у Німеччині;
• Шукачі притулку з хорошими перспективами

залишитися;
• Громадяни Європейського Союзу;
• пізні репатріанти;
• громадяни Німеччини.

ПОСЛУГИ ТА ВИТРАТИ
За певних умов Федеральне відомство з питань 
міграції та біженців покриває витрати на 
інтеграційний курс та витрати на проїзд. Ми 
будемо раді пояснити вам під час консультації, чи 
відповідаєте ви, наприклад, вимогам щодо 
звільнення від витрат, і також підтримаємо вас  із 
поданням відповідної заявки.

ПОБУДОВА КУРСУ
Мовний курс :                 900 годин
Орієнтаційний курс :      100 годин

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ІСПИТ
Курс закінчується письмовим та усним мовним іспитом 
під назвою «Тест з німецької мови для 
професії» („Deutsch Test für den Beruf“) та тестом з 
орієнтаційного курсу. Якщо ви успішно складаєте іспит 
то ви отримуєте «Сертифікат інтеграційного 
курсу» ( „Zertifikat Integrationskurs“).

НАСТУПНИЙ ПОЧАТОК КУРСУ
Ми будемо раді повідомити вам, коли почнеться 
наступний курс за запитом. Просто зателефонуйте нам 
або зайдіть до нас. Ми з нетерпінням чекаємо на вас!




