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Mein Weg in die Arbeit/Мій спосіб 

роботи/Мой путь к работе

• Familie/Kinder/ 

Сім'я/Діти/ Семья/Дети

• Gesundheit/ Будь

здоровий/ Будьте 

здоровы

• Interessen/ІIнтереси/ 

Интересы

Meine Arbeit!/    

Моя робота!/

Моя работа! 

Ich kann starten!/        

Я можу почати!/         

Я могу начать!

Ausbildung/Studium/ 

Weiterbildung/                   

Освіта/Навчання/

Подальша освіта/ 

Образование/Учеба/Дополни

тельное образование

Sprachkurs/

Мовний курс/

Языковой курс

Anerkennung oder 

Zeugnisbewertung/ 

Визнання або оцінка 

сертифікатів/Признание 

или оценка сертификатов

Beratung und Unterstützung durch das Jobcenter Leipzig/

Консультації та підтримка від Центру зайнятості Лейпцига/

Консультации и поддержка от Центра занятости в Лейпциге
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Sprachkurs/Мовний курс/
Языковой курс

• Ziel: Sprachniveau B1/Мета: Мовний рівень B1/Цель: Уровень владения языком B1

• 20 - 25 h wöchentlich/20-25 годин на тиждень/20 - 25 ч еженедельно → 4 - 5 h am Tag/4-5 годин на добу/ 4 - 5 ч в день 

• Kurse am Vormittag/Курси вранці/Утренние курсы (ca. 08:30 - 12:30 Uhr/з 08:30 до 12:30/около 08:30 - 12:30) oder am Nachmittag/або в другій половині дня / или во 

второй половине дня (ca. 13:00 - 17:00 Uhr/приблизно з 13:00 до 17:00/примерно с 13:00 до 17:00)

• Angebot von verschiedenen Kurstypen/Пропозиція різних типів курсів/ Предложение различных типов курсов (Allgemeiner Integrationskurs/Загальний інтеграційний 

курс/ Общий интеграционный курс (600 Stunden/600 годин/ 600 часов), Alphabetisierungskurs/Курс грамотності/ Курс грамотности (900 Stunden/900 годин/900 часов)

• Orientierungskurs/Орієнтаційний курс/ Ориентационный курс (100 Stunden/100 годин/100 часов; vermittelt u.a. Inhalte zu Themen des alltäglichen Lebens und zur 

Politik/передає, серед іншого, зміст на теми повсякденного життя та політики/ передает, среди прочего, контент на темы повседневной жизни и политики)

• Ende/ Кінець/ Конец: 

• Deutschtest für Zuwanderer/Німецький тест для іммігрантів/Немецкий тест для иммигрантов, misst Deutschkenntnisse auf Niveau B1 oder A2 GER/вимірює знання 

німецької мови на рівні B1 або A2 Ger/измеряет знание немецкого языка на уровне B1 или A2 Ger)

• Test Leben in Deutschland/ Випробування життя в Німеччині/ Тест Проживание в Германии

• danach weitere berufsbezogene Sprachkurse möglich (B2, C1)/подальші мовні курси, пов'язані з роботою, можливі після (B2.C1)/дальнейшая языковая поддержка, 

связанная с работой, возможна впоследствии (B2,C1)
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Mein Weg in den Sprachkurs/Мій шлях до 

мовного курсу/Мой путь на языковой курс

• Ich erhalte heute die Unterlagen zum 

Sprachkurs vom Jobcenter!/Сьогодні я 

отримаю документи на мовний курс від 

центру зайнятості!/ Сегодня я получу 

документы на языковой курс из центра 

занятости!

• Berechtigung durch BAMF oder Jobcenter 

& Liste der Schulen/Право на участь і 

список шкіл/ Соответствие 

требованиям и список школ

• Ich melde mich für den 

Sprachkurs an!/Реєструюся на 

мовний курс!/ Я регистрируюсь 

на языковой курс!

• Ich sende die Anmeldung an das 

Jobcenter!/Я відправляю 

реєстрацію в центр зайнятості!/

Я отправляю регистрацию в 

центр занятости!

• Ich suche eine Schule!/     

Я шукаю школу!/ Я ищу 

школу!

• Ich nehme am 

Einstufungstest teil!/        

Я проходжу вступний 

тест / Я сдаю 

вступительный тест!
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• Ich nehme am Sprachkurs  

teil!/Я беру участь у мовному 

курсі!/ Я принимаю участие в 

языковом курсе!

• Ich sende einen Nachweis über 

die Teilnahme an das 

Jobcenter!/Я надсилаю докази 

участі в центр зайнятості!/

Я отправляю подтверждение 

участия в центре занятости!
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