
                                                                                 Станом на:  02/2014
  

Пам´ятка для отримання візи з метою відвідування мовних курсів у Німеччині 
(тривалістю понад 3 місяці)

Для подання заяви необхідно подати наступні документи:

♦ Дійсний  закордонний  паспорт   та  дві  копії  першої  сторінки  паспорта  з 
фотографією.  Паспорт  має  бути  дійсним  ще  як  мінімум  три  місяці  від 
запланованого терміну перебування.

♦ 2 формуляри анкети     
(прохання використовувати анкети з метою подальшого перебування – ніяких 
анкет на отримання Шенгенських віз!) заповнені німецькою мовою. 
Формуляри анкет знаходяться на сторінці Посольства Німеччини в інтернеті

♦ 3 ідентичні актуальні   фотографії паспортного формату,   дві з яких наклеюються 
на формуляри анкет, а одна подається окремо. Вказівка: Обличчя на фото має 
бути відображене в анфас, очі не мають бути прикритими.

♦ Підтвердження реєстрації  у  мовній школі   із  вказанням даних щодо кількості 
годин навчання на курсах у тиждень (інтенсивний курс тривалістю як мінімум 
18 годин на тиждень) та підтвердженням оплати курсу в оригіналі та з двома 
копіями
Увага! Інтеграційний курс не відноситься до мовних курсів, про які йде мова у 
цій пам´ятці.

♦ Біографія  ,  складена  самостійно  та  без  прогалин   із  послідовним  вказанням 
відомостей про здобуту освіту,  професійну діяльність,  в оригіналі  та з  двома 
копіями

♦ Мотиваційний  лист,  складений  самостійно   із  висвітленням  намірів  для 
запланованого перебування з метою відвідування курсів, в оригіналі та з двома 
копіями

Підтвердження фінансування запланованого Вами перебування із  розрахунку 
мінімум  659  Євро  щомісяця.  Якщо  по  закінченню  мовних  курсів  безпосередньо 
заплановане навчання у вищому навчальному закладі, то підтвердження фінансування має бути 
розраховане на один рік, що складає 7.908 Євро. Це можливо таким чином:
надати офіційну заяву-зобов´язання згідно §§66-68 Закону про перебівання іноземців,  у якій 
третя  особа  бере  на  себе  письмове  зобов´язання  щодо  покриття  витрат,  пов´язаних  із 
перебуванням,  в  оригіналі  та  з  двома  копіями  (формуляри  такої  заяви-зобов´язання  можна 
отримати, звернувшись до відомства по справах іноземців та відомства з реєстрації громадян у 
Німеччині. У заяві-зобов´язанні має бути зроблена вказівка щодо запланованого мовного курсу)
або 



-
через  депонування  необхідної  суми  на  блокованому  рахунку  у  Німеччині.  Відповідне 
підтвердження з банку щодо відкриття блокованого рахунку надається в оригіналі та у двох 
копіях.  (Підтвердження  „Spezialservice Ausländische Studenten der Deutschen Bank AG in 
Hamburg“ можна подавати лише у двох копіях). Вказівки щодо відкриття блокованого рахунку 
Ви знайдете в окремій пам´ятці.

або   Ви можете пред´явити необхідну суму у формі дорожніх чеків (в оригіналі та двох копіях) 
під час подання візової заяви. У цьому випадку ви маєте підписати запропоновану посольством 
заяву, що відповідний блокований рахунок буде відкритий одразу після в´їзду до Німеччини. Це 
є достатнім на момент подання візової заяви, аде не виключено, що в окремих випадках перед 
отриманням візи необхідно буде надати підтвердження про відкриття блокованого рахунку.

Важливо!
До розгляду приймається лише пакет документів у повному обсязі, оскільки тільки у цьому випадку 
можлива відповідна перевірка візової заяви. 

Усі не німецькомовні документи (окрім англомовних), мають подаватися із нотаріально завіреним 
перекладом на німецьку мову (також із двома копіями).

Додаткові, не зазначені тут документи, можуть вимагатися в окремих випадках під час подання заяви 
або в процесі її опрацювання. 


