
 

Як знайти роботу? 
 
Необхідні передумови: 
 

☐ Реєстрація в міграційній службі Ausländerbehörde (насправді необхідне і 

отримання дозволу на роботу за параграфом 24 AufenthG, це можливо 
після передачі даних міграційній службі із соцслужби; або ж 
висококваліфіковані чи затребувані фахівці можуть отримати дозвіл на 
працевлаштування у міграційній службі в обхід соцслужби за наявності 
зацікавленого роботодавця ‒ прим. перекладачки) 

 

☐ Пройдені курси німецької мови (насправді висококваліфіковані чи 

затребувані фахівці можуть працевлаштуватися і виключно зі знанням 
англійської, або ж у співвітчизників ‒ прим. перекладачки) 

 
Вже є конкретна пропозиція роботи або конкретний трудовий договір? 

☐ Лист на адресу: ALBUKRAINE@cottbus.de (не уточнюється, що це за 

мейл, але із конкретною пропозицією роботи вам точно треба у міграційну 

службу за дозволом працювати ‒ прим. перекладачки) 

Як я можу вивчити німецьку мову швидко і без зусиль*? 
 

☐ Duolingo 

☐ DW Learn German - тест на визначення рівня знань Einstufungstest, рівні 

A1, A2, B1 
 
(зовсім без зусиль не буває, але доволі легко із хорошим програмним 
забезпеченням  ‒  прим. перекладачки) 
 
Ґьоте-Інститут в Україні: 

☐ Натисніть тут, щоб перейти до Goethe-Institut Ukraine 

 

«Мій шлях до Німеччини»: 

☐ Натисніть тут, щоб перейти до "Мого шляху до Німеччини" 

 

Безкоштовні пропозиції практикування німецької від Goethe-Institut: 

☐ Натисніть тут, щоб переглянути Інститут Гете 

 

Онлайн-бібліотека від Goethe-Institut: 

☐ Онлайн-Бібліотека Onleihe 

 

Навчальний портал VHS 

☐ Натисніть тут, щоб перейти на портал VHS 

 

mailto:ALBUKRAINE@cottbus.de
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/uk/deutschueben.html
https://www.goethe.de/en/spr/ueb.html
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/bib/onl.html
https://deutsch.vhslernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.php?c8e9b3ed6d8366386b5fd87e14c01011


 

 

Якими пропозиціями можуть безкоштовно користуватися діти 

та сім’ї в Котбусі/Хосебузі? 
 

☐ Тут ви знайдете безкоштовні пропозиції! 

 

Інші безкоштовні пропозиції: 

● Tierpark Cottbus/Chóśebuz ‒ Школа зоопарку (Zooschule): Kiekebuscher Str. 

5, 03042 Cottbus/Chóśebuz 

● Вежа Шпрембергер (Spremberger Turm): Spremberger Straße 21, 03046 

Cottbus/Chóśebuz 

● Branitzer Park: парковка на Robinienweg 5, або Kastanienallee 29, 03042 

Cottbus/Chóśebuz 

 

Інформація:  

Будь-хто, хто мав або хотів би мати уроки музики, навчав сам, хотів би 

навчати українських дітей і потребує приміщення, звертайтеся до нас за 

адресою: ukraine-schule@cottbus.de. 

 

Консерваторія підтримує нас! 

 

Де я можу знайти догляд за дітьми, коли я на мовних курсах? 
 

☐ Тут ви знайдете безкоштовні пропозиції! 

Інформація:  

У цьому блокноті зібрані усі пропозиції, якими діти та сім’ї з України  

сможуть безкоштовно скористатися в Котбусі. 

Це, приміром, фестивалі, заняття спортом, майстер-класи для дітей і 

культурні заходи. 

Блокнот регулярно оновлюється. 

Там ви знайдете всю інформацію: де це відбувається, коли і хто є 

контактною особою. 

Якщо у вас виникли запитання щодо цього блокноту, можете звертатися 

за адресою: Lea.Brunn@cottbus.de 

https://padlet.com/leabrunn/Ukraine
https://padlet.com/leabrunn/Ukraine
mailto:Lea.Brunn@cottbus.de
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