
Базовий іспит з громадянської  
інтеграції за кордоном
В Нідерланди
Ви бажаєте переїхати жити до Вашого партнера в Нідерландах. 
Перед тим як Ви отримаєте дозвіл на в’їзд у Нідерланди, Вам 
необхідно успішно скласти Базовий іспит з громадянської 
інтеграції за кордоном - Basisexamen inburgering in het buitenland (або 
скорочено: Базовий іспит з інтеграції - Basisexamen inburgering). В 
цьому виданні, Ви знайдете всю необхідну інформацію щодо 
Базового іспиту з інтеграції. 

Інтеграція в Нідерландах
Якщо Ви бажаєте проживати в Нідерландах, Вам необхідно 
зробити наступне:
• Вам необхідно вивчити нідерландську мову. Це допоможе 

Вам інтегруватися в нідерландське суспільство.  
• Вам необхідно вивчити, яким чином облаштоване 

нідерландське суспільство та які норми спілкування існують 
в Нідерландах.

• Ви повинні приймати участь у суспільстві. Наприклад, 
працюючи або ж виконуючи волонтерську роботу, 
навчаючись, ставши членом товариства або ж просто 
спілкуючись із сусідами.

Ми називаємо це також: громадянське інтегрування або ж 
інтеграція.

Чи необхідно Вам також складати Базовий іспит з інтеграції?
Чи Ви є зобов’язаними складати Базовий іспит з інтеграції 
залежить, наприклад, від вашого віку чи вашого громадянства.  
Подивіться на сайті Служби по Міграції та Натуралізації 
Нідерландів (IND) чи Базовий іспит з інтеграції є обов’язковим 
для Вас.
Ви також можете зателефонувати до Служби по Міграції та 
Натуралізації Нідерландів (IND).
Телефон: 088 - 0430 430 (місцевий тариф)
Із-за кордону: +31 88 0430 430

Якщо Ви не в стані скласти іспит? 
Дехто не може скласти іспит, наприклад, за станом здоров’я.
Якщо Ви хочете знати чи Ви можете бути звільненими від 
складення іспиту, подивіться інформацію на сайті: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html 

Успішне складення Базового іспиту з інтеграції 
Для проживання в Нідерландах, громадянам країн, які не 
входять до Європейської співдружності, здебільшого 
необхідно мати дозвіл на проживання. Для того, щоби 
отримати такий дозвіл, Вам необхідно успішно скласти 
Базовий іспит з громадянської інтеграції за кордоном. 

Що представляє собою Базовий іспит з інтеграції?
Іспит складається з 3 частин:
1.  Усне мовлення (Spreekvaardigheid) – Ви повинні вміти 

розмовляти нідерландською мовою. 
2.  Вміння читати (Leesvaardigheid) – Ви повинні вміти читати на 

нідерландській мові. 
3.  нання нідерландського суспільства (Kennis van de Nederlandse 

samenleving) – Ви повинні знати норми спілкування в 
Нідерландах, а також, які правила існують в Нідерландах. 

Іншу інформацію щодо іспиту, Ви можете знайти на сайті: 
www.naarnederland.nl.

Підготовка до Базового іспиту з інтеграції
Ви можете підготуватись до Базового іспиту з інтеграції за 
допомогою навчального пакету для самостійної підготовки: 
“В Нідерланди” (“Naar Nederland”). До складу цього навчального 
пакету входить все необхідне для того, щоби підготуватись по 
кожній з частин іспиту, а саме: усне мовлення, вміння читати та 
знання нідерландського суспільства. Ви можете безкоштовно 
завантажити цей навчальний пакет або ж замовити його за 
25,00 євро на сайті: www.naarnederland.nl.   
Навчальний пакет можна замовити на 33-х мовах.

На сайті Ви також можете знайти зразки іспитів 
(voorbeeldexamens), за допомогою яких Ви можете 
підготуватись до цього іспиту. 

Де можна скласти екзамен?
• В посольстві Нідерландів
• В консульському відділенні посольства Нідерландів

Підчас запису (aanmelden) на Базовий іспит з інтеграції, Ви 
отримаєте інформацію щодо наявності у Вашій країні 
посольства чи консульства Нідерландів. Якщо у Вашій країні не 
має ні посольства, ні  консульства, де би Ви могли скласти 
іспит, Вам необхідно буде складати іспит в іншій країні. На 
момент запису на іспит, Ви повинні зробити вибір, де Ви 
будете складати іспит. 
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Як можна записатись на іспит?
Заповніть бланк запису на іспит на вебсайті (aanmeldformulier):

Вартість іспиту, за всі частини разом, складає 150,00 євро. Ви 
також можете складати іспит по окремих  частинах, 
наприклад, якщо Ви раніше не змогли успішно скласти іспит по 
якійсь із частин іспиту. “Усне мовлення” коштує 60,00 євро. 
“Вміння читати” коштує 50,00 євро. “Знання Нідерландського 
суспільства” коштує 40,00 євро.

Що відбуватиметься після вашого запису на іспит?
Після запису на складення Базового іспиту з інтеграції, Ви 
отримаєте електронне повідомлення від Управління 
впровадження освіти Нідерландів (DUO). В повідомленні Ви 
отримаєте інформацію щодо оплати. Якщо DUO отримало 
оплату, то Ви знову ж отримаєте повідомлення від DUO. В 
ньому буде повідомлено, що Ви можете домовитись про дату 
складення іспиту. Ви домовляєтесь самі про дату складення 
іспиту з посольством чи консульством.     

Бажаєте взнати більше про Базовий іспит з інтеграції? Зайдіть 
на сайт: www.naarnederland.nl.   
У Вас ще є запитання? Зателефонуйте до державної служби за 
номером: 1400. 
Із-за кордону Ви можете зателефонувати за номером: 
+ 31 77 4656767.
Ви також можете задавати Ваші запитання через сайт: 
www.rijksoverheid.nl.

Що відбуватиметься в день іспиту?
• Ви з’являєтесь в день та час, про який Ви попередньо 

домовились.
• Візьміть із собою підтвердження, яке Ви отримали від DUO.
• Ви повинні взяти з собою кольорову фотографію 

паспортного формату, яка відповідає нідерландським 
вимогам (Nederlandse eisen). 

• Ви зголошуєтесь в прийомній.
• Ви пред’являєте ваш паспорт або  інший документ, який 

посвідчує особу.
• Службовець робить фотокопію вашого документа.
• У Вас беруть відбитки пальців.
• Усі дані заносяться в комп’ютер.

Як виглядатиме іспит, якщо Ви послідовно складатиме-
те усі частини іспиту?
• Пояснення до частини “Знання нідерландського 

суспільства”.
• Виконання завдань частини “Знання нідерландського 

суспільства”. У Вашому розпорядженні не більше 30 хвилин.
• Перерва.
• Пояснення до частини “Вміння читати”.
• Виконання завдань частини “Вміння читати”. У Вашому 

розпорядженні не більше 35 хвилин.
• Перерва.
• Пояснення до частини “Усне мовлення”.
• Виконання завдань частини “Усне мовлення”. У Вашому 

розпорядженні не більше 30 хвилин.

Ви виконуєте завдання іспиту на комп’ютері. Вам непотрібно 
нічого писати. Загалом, Ви проведете близько двох годин в 
посольстві чи консульстві.

В якому випадку Ви успішно склали іспит?
Ви успішно складаєте іспит у випадку, коли Ви по всіх трьох 
частинах іспиту отримали достатню кількість балів. По кожній 
частині іспиту Вам буде повідомлено чи Ви набрали достатню 
кількість балів. Якщо Ви незадовільно склали одну із частин 
іспиту, то Вам необхідно буде знову скласти лишень цю 
частину іспиту. 

Коли Ви отримаєте результат?
Впродовж вісьми тижнів Ви отримаєте результат від DUO. 
Склали Ви всі частини іспиту успішно? Ви можете 
продовжувати займатись вашим запитом на отримання 
візи-mvv. Вам необхідно буде також виконати ще й інші вимоги 
для отримання Вами візи-mvv. Служба по Міграції та 
Натуралізації Нідерландів (IND) може надати Вам додаткову 
інформацію з цього приводу: Зайдіть на сайт: www.ind.nl.
Ви також можете зателефонувати: 088 - 0430 430 (місцевий 
тариф).
Із-за кордону Ви можете зателефонувати за номером: 
+31 88 0430 430.

https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
http://www.ind.nl


Вам необхідно подати запит на отримання візи-mvv 
впродовж одного року після успішного складення 
Вами іспиту.  
Якщо Ви запізнились? Тоді Вам необхідно знову складати іспит. 
Відрахування починається з дня, коли Ви склали останню 
частину іспиту.

Що Вам робити, коли Ви незадовільно склали іспит?
Ви завжди можете знову спробувати скласти іспит. Але 
кожного разу Вам необхідно буде знову пройти запис на 
складення Базового іспиту з інтеграції (Basisexamen 
inburgering) та оплатити його.  

Бажаєте отримати більше інформації щодо іспиту?
Зайдіть на сайт: www.naarnederland.nl . У Вас ще є запитання? 
Зателефонуйте до державної служби за номером: 1400. Із-за 
кордону Ви можете зателефонувати за номером: + 31 77 
4656767. Ви також можете надіслати електронне 
повідомлення. Для цього зайдіть на сайт: www.rijksoverheid.nl.

Інтеграція в Нідерландах
Коли Ви проживатимете в Нідерландах, Вам необхідно буде 
продовжувати Вашу інтеграцію. Це допоможе Вам 
інтегруватись в нідерландському суспільстві та мати більше 
шансів на роботу. Тому в Нідерландах Вам теж необхідно буде 
успішно скласти іспит з інтеграції.
Якщо Ви бажаєте більше про це взнати? Зайдіть на сайт: 
www.inburgeren.nl.

https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl

	_GoBack

