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Вступ

Навчання за кордоном, можливо, у
зовсім незнайомій для вас країні, завжди є захоплюючим випробуванням.
Зміна життєвих обставин принесе вам
нові враження та розширить горизонти. Навчання в Німеччині – в центрі
Європи – надасть вам незабутній
досвід.
Німеччина пропонує численні
можливості для навчання та проведення досліджень. Німецькі ВНЗ мають
добру репутацію у всьому світі. Вони
дають важливі імпульси інноваціям
та прогресу, також і на світовому
рівні. ВНЗ, забезпечені сучасним обладнанням, пропонують студентам
оптимальні умови для успішного навчання.
Німецький освітній ландшафт у сфері
вищої школи різноманітний: тисячі
навчальних програм, понад 300 вищих
навчальних закладів та різні види

дипломів дадуть вам можливість обрати навчання, яке б найкраще задовольняло ваші потреби.
У вищих навчальних закладах
Німеччини навчаються та проводять дослідження близько 250 000
іноземців з усього світу, що становить
11,5% від усіх студентів в Німеччині.
За кількістю українці посідають шосте
місце поміж всіх іноземних студентів
– на сьогодні до німецьких ВНЗ
зараховані 8830 українських студентів.
Сподіваємося, що цією брошурою ми
допоможемо вам на шляху до обраного
вами німецького університету. В ній
ви знайдете загальну інформацію про
систему вищої освіти у ФРН, дізнаєтеся
про вимоги німецьких університетів
до іноземних абітурієнтів, необхідні
документи для вступу, фінансові умови
перебування студентів у Німеччині та
багато корисних порад.

Стипендії DAAD для України – детапьний опис
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1. На шляху до ВНЗ

Вибір вищого навчального закладу
та навчальної програми
Той, хто хоче навчатися у Німеччині,
має вибір серед більш ніж 16 000 навчальних програм та спеціальностей,
які пропонують 381 державний та державно визнаний ВНЗ. Загалом німецькі
ВНЗ можна розподілити на три типи:
Університети орієнтуються переважно на навчання та дослідження.
Університети пропонують широкий фаховий спектр. Деякі з
них спеціалізуються на певних
професійних галузях, наприклад,
технічній, медичній, спортивній,
політичній, економічній і педагогічній
галузях. Якщо ви хочете після отримання диплому навчатися в аспірантурі,
університет – ваш найкращий вибір.
Навчання в університетах прикладних наук більш тісно пов’язане
з практикою, аніж у звичайних
університетах. Студентів безпосередньо готують до вимог професійного
життя, тому навчання включає в себе і
практику.
Художні, кінематографічні та музичні ВНЗ пропонують навчання
за спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, театральні
декорації, графіка, інструментальна
музика та спів. Деякі ВНЗ приклад-

Примітка
Вища освіта в Німеччині здебільшого підпорядкована окремим
федеральним землям. Кожна з 16
земель має власні закони та норми
у сфері вищої освіти. Крім того, ВНЗ
у Німеччині великою мірою автономні. Тому завжди дізнавайтеся, які
умови діють у обраному вами ВНЗ.
них наук, які спеціалізуються у сфері
сучасних медіа, готують майбутніх
режисерів, операторів, сценаристів та
інших спеціалістів у галузі кіно- та
телеіндустрії. Умовою для навчання у
художньому, кінематографічному або
музичному ВНЗ є особливий мистецький талант, підтверджений успішно
складеним іспитом на придатність до
професійного навчання.
Чим відрізняються державні та
приватні ВНЗ
Більшість ВНЗ Німеччини фінан
суються державою. Деякі навчальні
заклади існують за рахунок
протестантської або католицької церкви.
Крім цього, існує понад 100 приватних
вищих навчальних закладів, дипломи
яких визнані державою. Більшість з них
– це університети прикладних наук.
Нині близько 5% усіх студентів навчаються у приватних ВНЗ. Якість освіти
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як у державних, так і у державно визнаних приватних ВНЗ є високою.
Майже всі державно визнані ВНЗ
зареєстровані на веб-сторінці
www.hochschulkompass.de
Види дипломів
В німецьких університетах ви можете
отримати наступні види дипломів:
Бакалавр (B.A., B.Sc., Bachelor of
Engineering тощо): це перший академічний ступінь, який визнається на
міжнародному ринку праці. Навчання у бакалавраті триває від шести до
восьми семестрів. Після отримання
диплому студенти можуть працювати
за спеціальністю або продовжити навчання у магістратурі.
Магістр (M.A., M. Sc., Master of
Engineering тощо): це другий академічний ступінь, який можна здобути
у німецькому університеті. Передумовою для цього є наявність диплома
бакалавра. Протягом одного-двох років
студенти поглиблюють свої знання
за фахом. Після закінчення навчання
можна починати професійне життя або
ж вступати до аспірантури.
Державний іспит (Staatsexamen): це
не академічний ступінь, а державне визнання здобутої освіти. Це означає, що
порядок складання іспиту встановлюється не університетом, а Федеральною
землею. Крім того, іспити проводяться
під державним наглядом. Той, хто
хоче працювати в Німеччині лікарем,
адвокатом, вчителем або фармацевтом, має скласти такий іспит. Перший

державний іспит можна скласти після
успішного завершення навчання за
спеціальностями право, медицина та
фармацевтика, а також педагогіка.
Після цього, закінчивши практичну
частину навчання, можна скласти Другий державний іспит та / або почати
навчання в аспірантурі. Перед складанням іспиту слід перевірити, чи визнається він у вашій країні.
Доктор (Doktor, PhD): навчання в аспірантурі, в рамках якого готується наукова робота (дисертація), закінчується
присвоєнням ступеня доктора. Тривалість навчання залежить від відповідної наукової теми; як правило, вона
складає від двох до п’яти років. Існує
дві можливості навчання в аспірантурі:
робота над дисертацією під керівництвом професора з вільним вибором
теми дисертації або навчання в рамках
структурованої аспірантської програми (Graduiertenkolleg, Graduate School,
internationales Promotionsprogramm).
За останні роки майже всі вищі
навчальні заклади Німеччини
пропонують нові бакалаврські
(Bachelor) та магістерські (Master)
програми, які було створено в рамках
Болонського процесу, але подекуди ще
зустрічаються старі програми, після
закінчення яких видається диплом
(Diplom) або магістерський ступінь
(Magister Artium), які прирівнюються
до ступеня Master.
Подальша інформація
www.hochschulkompass.de
Пошук вищих навчальних закладів

На шляху до ВНЗ

www.daad.de/research-explorer
пошукова система, створена спільно DAAD та DFG, містить інформацію про понад 17 000 науководослідних установ Німеччини.
Міжнародні навчальні програми
Для того, щоб підвищити інтерес
іноземних абітурієнтів до навчання у
Німеччині, було введено міжнародні
бакалаврські, магістерські та аспірантські програми, мовою викладання яких
є переважно англійська.
Міжнародні бакалаврські, магістерські
та аспірантські програми вирізняються
високим академічним рівнем та добре
структурованими навчальними програмами. Паралельно з навчанням пропонуються мовні курси та інтенсивна підтримка студентів. Як правило, близько
половини учасників таких програм
походять з-за кордону. На веб-сторінці
DAAD ви знайдете детальнішу інформацію про більш ніж 1000 таких курсів.
Німецькі ВНЗ пропонують не лише
міжнародні програми, існує також
цілий ряд спільних програм з партнерськими ВНЗ з-за кордону. Той, хто обере для себе таку інтегровану програму,
проводить певну кількість семестрів
у партнерському ВНЗ. Основою для
студентського обміну є домовленості
між двома або більше ВНЗ. Досягнення під час навчання у партнерському
ВНЗ повністю визнаються у ВНЗ на
батьківщині, тому таке перебування не
подовжує строк навчання. На деяких
з цих програм співпраця настільки
розвинена, що студенти проводять
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більшу частину навчання за кордоном
та отримують зрештою дипломи обох
ВНЗ. Передумовою для навчання за
такою системою є добре знання мов, на
яких ведеться викладання.
Подальша інформація
www.daad.de/deutschland/
studienangebote/internationalprograms/de/
База даних DAAD, що містить
інформацію про міжнародні бакалаврські, магістерські
та аспірантські програми.
www.das-ranking.de
Веб-сторінка газети «Die Zeit» з
результатами рейтингу ВНЗ.
www.hochschulkompass.de
Інформація про можливості навчання у Німеччині та міжнародні партнерства німецьких університетів.
www.inobis.de
Тести, які допомагають визначитися
з вибором майбутньої спеціальності.
www.testas.de
Тест TestAS допомагає встановити, чи відповідає ваш рівень знань
вимогам німецьких університетів.

Допуск до навчання
Право на допуск до навчання
у німецькому ВНЗ
Якщо ви хочете навчатись в одному з
німецьких ВНЗ, ви маєте пред’явити
свідоцтва про отриману освіту, які
необхідні для отримання допуску до
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навчання у німецьких ВНЗ. Особливо
здібні пошукачі в галузі мистецтва
можуть бути допущені до навчання і
без таких сертифікатів. В будь-якому
випадку, дуже важливо своєчасно ознайомитися з умовами вступу на кожну
конкретну програму кожного ВНЗ,
оскільки остаточне рішення щодо зарахування приймає навчальний заклад.
Як правило, українські абітурієнти не
можуть вступати до німецьких ВНЗ
одразу після закінчення школи, спочатку їм необхідно засвідчити успішне
навчання протягом двох років у ВНЗ у
своїй країні.
Як альтернатива, після завершення
одного року навчання в українському
ВНЗ студенти можуть вступати до
підготовчих коледжів (Studienkolleg),
які існують при університетах та
університетах прикладних наук та
пропонують різноманітні підготовчі
курси для абітурієнтів за різними
напрямками: технічні, природничі,
медичні, суспільні, економічні,
гуманітарні курси тощо. Тривалість
навчання тут складає, як правило, 2
семестри. Передумовою для участі
у підготовчих курсах є володіння
німецькою мовою на рівні B1.
Навчання у підготовчому коледжі, як
правило, безкоштовне, але необхідно
сплачувати семестровий збір, так само,
як і студентам університету, при якому
існує коледж.
Навчання у коледжі закінчується складанням так званого Іспиту на встановлення знань (Feststellungsprüfung).

Успішне складання іспиту засвідчує те,
що ви маєте необхідний рівень знань
для навчання за певним фахом.
Іспит складається з багатьох предметів,
які важливі для вашого фаху. Складовою частиною іспиту на встановлення
знань є мовний тест, рівень складності
якого орієнтується на вимоги для навчання у ВНЗ.
Подальша інформація:
www.studienkollegs.de
Інформація про підготовчі коледжі.
TestAS для іноземних студентів
Ви виконуєте всі формальні передумови
для навчання у Німеччині, але не впевнені, чи готові до навчання? Тест для
іноземних абітурієнтів TestAS дає змогу
перевірити, чи відповідають ваші пізнавальні здібності вимогам для навчання
за певною спеціальністю у Німеччині.
Тест проводиться кілька разів на рік у
430 центрах TestDaF по всьому світі, а
також і в Україні (див. www.testas.de).
Добре складений тест підвищує ваші
шанси отримати місце для навчання
у Німеччині. В деяких університетах
TestAS є обов’язковим документом для
отримання допуску до навчання.
Сертифікат про достатній
рівень володіння німецькою мовою
Робочою мовою в німецьких
університетах є німецька мова, хоча
іноземним студентам пропонується
також багато англомовних
міжнародних програм.

На шляху до ВНЗ

Для вступу до університету або
університету прикладних наук, окрім
підтвердження відповідної освіти,
абітурієнтам необхідно засвідчити
достатній рівень володіння
німецькою мовою, який відповідає
вимогам конкретної програми. Для
цього необхідно скласти або DSH
(Іспит з німецької мови для
отримання іноземними абітурієнтами
допуску до навчання у ВНЗ)
або іспит TestDaF (Тест з німецької як
іноземної).
Абітурієнти звільняються від складання вище зазначених іспитів, якщо вони
володіють:
• німецьким мовним дипломом
ІІ рівня (DSD II);
• сертифікатами Гете-Інституту (ZOP,
das Kleine / das Große Deutsche
Sprachdiplom);
• атестатом однієї з визнаних німецьких шкіл за кордоном.
Іспит TestDaF можна скласти у ліцензованих центрах як у Німеччині, так і у понад
90 країн в усьому світі.
Складання іспиту в Україні коштує 130
євро, іспит проводиться 5 разів на рік.
На сторінці www.testdaf.de знаходиться список тестових центрів, строки
здачі іспиту, а також корисні поради,
як можна найкраще підготуватися до
іспиту.
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Іспит DSH можна скласти лише у
Німеччині. Він приймається багатьма
університетами, як правило, за 3-4
тижні до початку семестру.
В деяких університетах іспит DSH
можна скласти безкоштовно, але його
вартість може складати і до 150 євро.
Дату складання іспиту кожен університет визначає самостійно.
Обидва ці іспити встановлюють різні
рівні володіння мовою. Ті, хто по всіх
частинах іспиту виявить середній результат - DSH-2 (по DSH) або TDN-4 (по
TestDaF), будуть допущені до навчання
без обмежень.
Подальша інформація
www.daad.de/zulassung
Тут ви дізнаєтеся, чи можете ви
одразу вступити на навчання
до німецького університету,
чи вам необхідно буде перед
цим ще скласти іспит на
встановлення знань.
www.deutsch-lernen.net
Інформація про навчальні методи
онлайн, матеріали, заклади,
що пропонують мовні курси,
та інформація про всі визнані
іспити з німецької мови.
www.anabin.de
Інформаційна система з визнання
іноземних освітніх дипломів;
інформацію про свою країну
ви знайдете за допомогою
опції «Land wählen“.
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www.goethe.de
Веб-сторінка Гете-Інституту
з інформацією про різні
мовні дипломи.
www.studienkollegs.de
Веб-сторінка Комітету
директорів підготовчих коледжів
німецьких університетів.
www.testas.de
Веб-сторінка з інформацією про
тест для встановлення рівня знань
для іноземних студентів (TestAS).
www.testdaf.de
Веб-сторінка з інформацією про
тест з німецької мови
для іноземних студентів
(TestAS).
www.sprachnachweis.de
Інформація про мовні іспити
та мовні сертифікати для
навчання у Німеччині.
www.deutsch-uni.com
Інтерактивна навчальна платформа
з навчальним матеріалом для
вивчення німецької мови, а
також для вивчення культури та
ознайомлення з повсякденним
життям Німеччини.
Фінансування
Важливою частиною підготовки до
навчання у Німеччині є фінансове
питання. Для виїзду до Німеччини
потрібне підтвердження достатнього
фінансування.

Плата за навчання
Більшість німецьких ВНЗ
фінансуються з боку держави.
В таких навчальних закладах навчання
є безкоштовним або ж передбачає
невелику плату за навчання – до
500 євро у семестр. Оскільки закони,
що стосуються оплати навчання,
залежать від федеральної землі, та в
цій сфері часто відбуваються зміни,
рекомендується отримати найточнішу
інформацію про наявність та розмір
плати за навчання у бажаному ВНЗ.
Правила можуть бути зовсім
різними:
 В деяких федеральних землях навчання є платним. Це означає: кожен
студент має платити до 500 євро на
семестр.
 В деяких федеральних землях за
навчання мають платити лише ті, хто
перевищує стандартний час навчання
або здобуває другу освіту.
 І зрештою існують федеральні землі,
де навчання лишається безкоштовним.
Аспіранти майже в усіх ВНЗ Німеччини звільнені від плати за навчання.
Актуальний огляд розміру плати за
навчання в різних федеральних землях
ви знайдете тут: www.studis-online.de/
Studlnfo/Gebuehren.
Певні магістерські програми
можуть коштувати набагато дорожче,
інколи і понад 20 тисяч євро на рік.
Приватні ВНЗ також встановлюють
набагато більшу плату за
навчання.

На шляху до ВНЗ

Семестрові внески
Всі студенти німецьких ВНЗ мають
сплачувати семестрові збори, які
можуть бути різними в залежності від
ВНЗ. Вони стягуються навчальним закладом та включають:
 «Соціальний збір»: плата за користування їдальнями, гуртожитками або
спортмайданчиками, а також адміністративний збір – це складає приблизно 100 євро. В деяких федеральних
землях стягується додатковий адміністративний збір у розмірі 50-75 євро,
залежно від ВНЗ.
Збір на фінансування органів студентського самоврядування, наприклад, студентського парламенту.
 Плата за «семестровий квиток» (не
в усіх ВНЗ). Семестровий квиток дає
право на проїзд в автобусах, трамваях,
метро та в потягах приміського сполучення без подальших витрат – вартість
може бути від 25 до 150 євро.
Прожитковий мінімум
Німеччина, в порівнянні з іншими
європейськими країнами, є недорогою
країною. Ціни на харчування, проживання, одяг та витрати на дозвілля
знаходяться на середньому рівні в порівнянні з європейськими країнами.
Розмір щомісячних витрат студентів відрізняється в різних містах та залежить
значною мірою від індивідуальних потреб студента. Студенти, які не проживають разом зі своїми батьками, мають в
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своєму розпорядженні близько 800 євро
на місяць. Той, хто небагато витрачає
на оренду житла та живе скромно, може
обійтись і 600 євро на місяць.
Найбільшу частину щомісячних витрат складає плата за оренду житла.
Проте, ціни на оренду дуже відрізняються. Студенти платять, в залежності
від місця навчання, щомісячно від 210
до 348 євро за проживання. В таких
великих містах, як Мюнхен, Гамбург,
Кельн або Дюссельдорф ціни на
оренду житла є вищими, ніж в менших
містах. Той, хто хоче заощадити, шукає
кімнату в гуртожитку або знімає житло
в суборенду.
Студенти користуються значними
знижками при оплаті квитків до театрів, музеїв, басейнів та інших закладів
(за умови наявності студентського
квитка).
Медичне страхування
Тим, хто хоче навчатись у Німеччині,
необхідно мати медичну страховку.
Існує два види медичного страхування: державне та приватне. Ви можете
застрахуватися у державній лікарняній касі, де страховий внесок складає
80 євро щомісячно, якщо на початку
навчання вам не виповнилося 30 років
або ваше навчання за фахом не перевищує 14 семестрів. Після цього вартість
зростає до 160-180 євро на місяць.
Для тих, хто на початку навчання
старший, ніж 29 років, можливе лише
приватне медичне страхування.
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Flensburg

Heide

Stralsund

Kiel

Rostock

SchleswigHolstein

Greifswald

Lübeck
Güstrow
Elmshorn
Wismar
Pinneberg
Neubrandenburg
Wedel
MecklenburgWilhelmshaven
Hamburg
Bremerhaven
Vorpommern
Emden
Buxtehude Hamburg
Lüneburg
Bremen Ottersberg
Oldenburg
Bremen

Brandenburg

Eberswalde
Vechta

Stendal

Niedersachsen

Brandenburg

Elstal

Berlin
Berlin

Potsdam

Frankfurt/O.
Braunschweig
Wildau
Friedensau
Wolfenbüttel
Herford
Hildesheim
Magdeburg
Bielefeld
Lemgo
Münster
Wernigerode
Dessau
Cottbus
Detmold
Holzminden
Bernburg
ClausthalHamm
Köthen SachsenZellerfeld
Gelsenkirchen Bochum
Paderborn
Anhalt
Senftenberg
Halle
Göttingen
Dortmund
Duisburg
Nordhausen
Essen
Witten-Herdecke
Merseburg
Krefeld
Hagen
Leipzig
Iserlohn
Kassel
Moritzburg
Düsseldorf
Görlitz
Sachsen
Wuppertal
Bad Sooden- Thüringen
Dresden
NordrheinAllendorf
Zittau
Weimar
Westfalen
Mittweida
Freiberg
Erfurt
Hessen
Köln
Jena Gera
Chemnitz
Siegen
Aachen Brühl
Marburg
St.
Augustin
Alfter
Schmalkalden
Zwickau
Gießen
Bonn
Ilmenau
Fulda
Bad Honnef Hachenburg Friedberg
Vallendar
Idstein
Hof
Koblenz
Bad Homburg
Oberursel Frankfurt a.M.
Coburg
RheinlandOffenbach
OestrichPfalz
Wiesbaden Aschaffenburg Schweinfurt
Winkel
Mainz
Bayreuth
Darmstadt
Bingen
Würzburg Bamberg
Trier
Weiden
Worms
Osnabrück

Saarland

Ludwigshafen
Kaiserslautern
Speyer
Saarbrücken
Landau

Mannheim
Heidelberg

Hannover

Erlangen
Ansbach

Nürnberg

Amberg

Neuendettelsau

Heilbronn
Schwäbisch Hall
Regensburg
Eichstätt
Ludwigsburg Aalen
Deggendorf
Ingolstadt
Stuttgart
Calw
Schwäbisch Gmünd
Passau
Hohenheim Esslingen
Nürtingen
Offenburg
Tübingen
Landshut
Reutlingen
Bayern
Rottenburg
FreisingLahr
Ulm Neu-Ulm
Weihenstephan
Albstadt- Riedlingen
Augsburg
Sigmaringen
Erding
Biberach
Furtwangen
München
Freiburg Baden- Trossingen
Weingarten
Rosenheim
Württemberg
Ravensburg
Benediktbeuern
WeilheimKempten
Isny
Bierbronnen
Konstanz Friedrichshafen
Karlsruhe

Pforzheim

На шляху до ВНЗ

Плата за навчання в німецьких ВНЗ

Навчання платне
Навчання платне при перевищенні
стандартного строку навчання
Навчання безкоштовне
Станом на жовтень 2011 р.

15

16

Навчання у Німеччині

Багато студентських профкомів пропонують сервісні пакети для іноземних
студентів, які включають, окрім житла
та харчування, також і медичну страховку.
Підтвердження достатнього
фінансування
Перед початком навчання ви маєте
засвідчити свою спроможність самостійно фінансувати своє перебування.
Як правило, така довідка подається вже
при оформленні візи або найпізніше
при оформленні дозволу на проживання. Як правило, вимагається наявність
7908 євро на рік з розрахунку 659 євро
на місяць. Довідка про платоспроможність може бути замінена документом
про отримання стипендії, наданням
банківської гарантії певної фінансової
установи або іншими гарантіями. Детальну інформацію ви можете отримати у Посольстві ФРН.
Стипендії
Іноземні студенти можуть отримувати
стипендії від численних організацій,
наприклад, від DAAD або політичних
фондів, релігійних спільнот або бізнесових організацій. Деякі ВНЗ також
пропонують певні стипендії наприклад, партнерським ВНЗ для студентів
старших курсів або для аспірантів, які
навчаються у аспірантському коледжі.
Передумовою отримання стипендії є в
першу чергу видатні успіхи у навчанні
та активна участь у політичному або
соціальному житті; соціальне становище не має при цьому великого значення.

Робота під час навчання
Якщо ви хочете навчатися у Німеччині,
ви маєте довести, що у вас є достатньо
грошей для перебування у Німеччині.
Тобто, очікується, що ви не будете підробляти під час навчання. Якщо ж ви
все таки хочете трошки заробити, вам
дозволяється офіційно працювати 120
днів на рік повний день або 240 днів на
рік по півдня. Знайти роботу можна у
агенціях з працевлаштування, місцевих
газетах або на дошках оголошень у
ВНЗ або їдальнях. Можливості працевлаштування для студентів є дуже
обмеженими.
Окрім певних переваг, робота під час
навчання приносить і певні ризики.
Слід враховувати, що час, витрачений
на роботу, подовжує строк навчання
у ВНЗ. У тих федеральних землях, де
за перевищення стандартного часу
навчання потрібно платити додаткові
збори, це може дорого обійтися.
Подальша інформація
www.daad.de/deutschland
Актуальна інформація про витрати на навчання та проживання
www.deutsche-sozialversicherung.de
Пояснення щодо п’яти стовпів німецької системи соціального страхування: страхування від хвороб,
нещасних випадків, безробіття, а
також на випадок необхідності догляду та на пенсійне забезпечення
www.internationale-studierende.de
Веб-сторінка Німецької служби
соціальної підтримки студентів з
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інформацією про оплату навчання, правові положення щодо перебування та працевлаштування
іноземців, страхування тощо.
www.studis-online.de/
StudInfo/Gebuehren
Портал для студентів, що містить, поміж іншим, інформацію
про плату за навчання, стипендії та інші фінансові питання
www.funding-guide.de
Стипендій на база даних з інформацією про всі стипендії
DAAD та інших організацій
www.arbeitsagentur.de
Веб-сторінка Федеральної агенції з працевлаштування, що містить вакансії та спеціальні поради
для студентів та випускників
www.begabtenfoerderung.de
Веб-сторінка Асоціації відділів
сприяння обдарованим ФРН
Подання документів для вступу та
зарахування на навчання
Куди подаються документи на вступ
до ВНЗ
В багатьох випадках іноземні абітурієнти мають подавати заявки на навчання
безпосередньо до відділу міжнародних
зв’язків або до студентського секретаріату обраного ВНЗ.
Проте понад 130 німецьких
університетів приймають документи
лише після попередньої обробки
службою Uni-assist (установа,
що обробляє заяви на навчання
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від іноземних студентів). Перевага
для іноземних абітурієнтів:
надіславши до Uni-аssist лише один
комплект документів на вступ, ви
можете вказати одразу декілька
різних ВНЗ. Uni-assist швидко
перевіряє
документи та одразу повідомляє,
якщо комплект документів є неповним.
Якщо усі документи наявні та
формальні передумови для навчання
виконані, заяви надсилаються до ВНЗ.
Подальша інформація:
www.uni-assist.de
Скільки коштує подання заяви
До заяви на отримання навчального місця у Німеччині входить цілий
перелік документів та довідок. Заява
на вступ, як правило, супроводжується
наступними витратами:
• завірення копій та перекладів документів,
• складання мовного іспиту,
• збір за обробку заяви.
Якщо документи подаються через
Uni-аssist, абітурієнти з України
мають сплатити за обробку першої
заяви до одного університету 68 євро,
обробка заяви до кожного наступного
університету коштує 15 євро.
При поданні документів
безпосередньо до університету часто
також потрібно сплачувати збір за
обробку заяви.
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Які документи подаються
на вступ до ВНЗ

нальну візу. Для тривалого перебування
необхідний дозвіл на проживання.

Аплікаційну форму для вступу до ВНЗ
ви можете отримати на сайті обраного
університету або організації Uni-аssist.

Віза для подання заявки
на навчання

Окрім аплікаційної форми,
потрібно подати також і інші документи. Як правило, до них належать:
• завірена копія та переклад шкільного
атестату з додатком,
• завірені копії та переклади документів з ВНЗ (заліковки або дипломи),
• фотокартка,
• копія закордонного паспорту,
• мовні сертифікати.
ВНЗ розглядає вашу заяву лише в тому
випадку, коли наявні усі документи
та оплачені всі збори. Строк подання
документів спливає за кілька місяців до
початку семестру, тому вам слід заздалегідь зв’язатися з відділом міжнародних зв’язків, щоб встигнути зібрати усі
необхідні документи.
Про результати відбору Вас повідомлять письмово. При позитивному
результаті Ви отримаєте повідомлення
про зарахування (Zulassungsbescheid).
Умови в’їзду та перебування
у Німеччині
Віза та дозвіл на проживання
Для в’їзду до Німеччини українські студенти і абітурієнти потребують націо-

Той, у кого ще немає допуску до навчання в класичному університеті
або університеті прикладних наук,
може подавати документи до одного
з німецьких іноземних представництв
у своїй країні на отримання візи з метою вступу на навчання у Німеччині.
Адреса Посольства ФРН у Києві www.
kiew.diplo.de. Віза відкривається на три
місяці з можливістю подовження до 6
місяців і дає вам можливість ознайомитись з системою освіти у Німеччині
і належним чином підготуватись до
отримання допуску до навчання. Якщо
ви протягом цього часу отримаєте
допуск до навчання в університеті або
підготовчому коледжі, ви можете подавати заявку на отримання дозволу на
перебування.
Порада
В жодному разі не приїздіть як турист. Туристичну візу потім не
можна буде переоформити на
візу для навчання або на візу для
подання заяви на навчання.
Віза з метою навчання
Якщо ви отримали допуск до навчання
у ВНЗ або у підготовчому коледжі, вам
потрібна віза для перебування з метою
навчання. Віза з метою навчання відкривається, як правило, на три місяці.
Якщо ваше перебування з метою навчання триватиме довше, вам необ-
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хідно буде отримати дозвіл на перебування в одному з Відомств у справах
іноземців (Ausländerbehörde) за місцем
проживання у Німеччині.
Як правило, для подання заяви на студентську візу, окрім заповненої анкети
посольства, необхідні:
 допуск до навчання або підтвердження від університету про можливість
отримання допуску до навчання;
 документи, які підтверджують право
на вступ до ВНЗ;
 довідка про медичне страхування;
 довідка про фінансове забезпечення;
 сертифікат про знання німецької
мови або інформація про запланований мовний курс у Німеччині.
Дозвіл на перебування
У більшості випадків перебування
з метою навчання або відвідування
підготовчого коледжу триває більше
трьох місяців, тому вам необхідно
подати заявку на отримання дозволу
на перебування до Відомства у справах
іноземців за місцем вашого навчання.
Дозвіл видається спочатку
максимум на два роки і за умови
успішного навчання може
подовжуватися.
Для отримання дозволу на перебування потрібно пред’явити підтвердження про реєстрацію від адресного
столу, допуск до навчання від одного
з німецьких ВНЗ, довідку про медичне
страхування та довідку про наявність
достатнього фінансування та інші документи.

Подальша інформація
www.daad.de/deutschland
У рубриці «Життя у Німеччині / практичні поради» ви знайдете багато корисних порад.
http://www.kiew.diplo.de
Веб-сторінка Посольства Німеччини у Києві з інформацією про візові передумови.
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2. Поради на початку навчання

Консультації та підтримка

• обіди у їдальні,

Відділи міжнародних зв’язків

• державне або приватне медичне
страхування.

Одною з найважливіших установ,
яка надає допомогу іноземним студентам, є відділ міжнародних зв’язків
(Akademisches Auslandsamt – ААА
або International Office). Тут студенти
отримають відповіді на запитання стосовно навчальних програм, умов вступу,
підготовки до навчання, фінансових питань тощо. Їм допоможуть знайти житло
та правильно оформити необхідні документи для перебування у Німеччині.
Студентські профкоми
Студентські профкоми
(Studentenwerke) пропонують цілий перелік додаткових послуг для
студентів. Наприклад, вони надають
кімнати у гуртожитках та відповідають за університетські їдальні.
Для полегшення початку навчання та
проживання у Німеччині для іноземних студентів було створено спеціальний сервісний пакет, який включає,
як правило, наступне:
• кімнату у гуртожитку,
• соціальний збір та часто семестровий квиток,
• культурні заходи та екскурсії,

Деякі студентські профкоми пропонують також мовні курси та спортивні заняття. Вони надають в оренду
велосипеди, комп’ютери, постільну
білизну тощо.
Вартість сервісного пакету
складає, в залежності від послуг, від
158 до 358 євро на місяць. Такий пакет
надається на один або максимум два
семестри. Не всі профкоми пропонують такі пакети. Кількість сервісних
пакетів у кожному студентському профкомі обмежена, тому дізнатися про
них слід заздалегідь.
Подальша інформація
www.internationale-studierende.de
Інші організації
Допомогу та поради нададуть також і
інші організації.
Студентські представництва представляють інтереси студентів. Вони дбають
про культурну, спортивну програму,
дають поради по пошуку житла та роботи, інколи пропонують мовні курси.
В багатьох ВНЗ існують студентські
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групи, які дбають про новаків та
організовують вечірки, екскурсії, які
допоможуть вам швидше встановити
контакт з іншими студентами.
Об’єднання студентів певної спеціальності (Fachschaft) допоможуть з конкретними питаннями щодо вашої спеціальності. На початку семестру вони
організовують інформаційні заходи для
нових студентів. Тут можна дізнатися,
як потрібно планувати навчання.
Пошук житла
У Німеччині студенти проживають
у гуртожитках або знімають приватне
помешкання. На відміну від деяких
інших країн, студенти не отримують
житло автоматично після зарахування.
Як правило, необхідно самостійно
подбати про місце проживання. Через
те, що житла за доступною ціною
поблизу університету небагато, вам
слід подбати про нього заздалегідь,
бажано ще до приїзду до Німеччини.
У відділі міжнародних зв’язків вашого
ВНЗ або на його Інтернет-сторінці ви
можете отримати корисну інформацію щодо пошуку житла та дізнатись,
де можна знайти актуальні пропозиції.
Студентські гуртожитки
В кожному університетському містечку
є багато гуртожитків. Кімната у гуртожитку є вигідним варіантом.
В вас будуть добрі шанси отримати
кімнату, якщо ви займетеся цим за-
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здалегідь. Краще почати одразу після
отримання допуску до навчання.
Для цього слід подати заяву до місцевого студентського профкому.
Приватний ринок житла
Як і всюди у світі, пропозиція
приватного помешкання є дуже
різноманітною. На ринку житла
пропонуються як пусті кімнати,
так і мебльовані квартири.
Саме в університетських містечках
пропонується багато квартир за
відносно помірну ціну.
Отже, ви можете шукати квартиру
або кімнату. Кімнати пропонуються,
приміром, у колективно орендованих
квартирах (Wohngemeinschaft).
Особи, що проживають у колективно
орендованій квартирі, мають власні
кімнати, але ділять між собою кухню,
ванну кімнату, а також витрати
на оренду, плату за телефон та
Інтернет.
Кімнати та невеликі квартири зазвичай
можна знайти на місці, вже після приїзду до Німеччини. Але підготуватися
до цього можна ще вдома, вивчивши
пропозицію в інтернеті та, можливо,
призначивши дати огляду житла.
Помешкання на перші дні
Якщо для пошуку квартири вам довелося
приїхати до вашого майбутнього
місця навчання, вам необхідно знайти
тимчасове житло.
В деяких ВНЗ студентські профкоми
та університетські спільноти
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пропонують вигідні можливості для
тимчасового проживання тим,
хто займається пошуком постійного
житла.
Можна знайти кімнату у приватних
пансіонатах або на молодіжних базах
(Jugendherberge). Однак, передумовою
для цього є членство в Міжнародній
федерації молодіжних гостелів.
Подальша інформація
http://www.study-in.de/de/
leben/wohnung-finden
www.mitwohnzentrale.de
www.wg-gesucht.de www.studentenwg.de www.studenten-wohnung.de
Зарахування до університету
Після того, як відділ міжнародних
зв’язків видав вам допуск до навчання,
ви можете бути зараховані до ВНЗ.
Зверніть увагу, що строки для зарахування зазвичай короткі і часто вам
необхідно особисто з’явитися для цього
у ВНЗ.
Для зарахування ви маєте взяти
з собою певні документи, наприклад,
медичну страховку, допуск до
навчання. Про інші вимоги
ви можете дізнатись у відділі
міжнародних зв’язків. Підтвердження
про зарахування ви отримаєте у
письмовому вигляді. Воно заміняє
студентський квиток, який ви
отримаєте згодом поштою.
Підтвердження про зарахування потрібне вам, наприклад, при поданні
заяви на дозвіл на перебування.

Подальша інформація
www.daad.de/zulassung
В цій рубриці ви отримаєте інформацію про допуск до навчання в
Німеччині та зможете завантажити необхідні аплікаційні форми.
Відвідання інстанцій
Після того, як ви знайшли житло, необхідно зареєструватися у відповідному
адресному столі (Einwohnermeldeamt).
Адресу можна дізнатися у відділі міжнародних зв’язків.
Для реєстрації вам потрібні:
• закордонний паспорт з візою,
• угода про оренду житла, а також підтвердження від власника житла про
те, що ви вселилися.
Можуть знадобитися й інші документи, наприклад, підтвердження зарахування до університету. Про це також
можна дізнатися у відділі міжнародних
зв’язків.
Після заповнення відповідного формуляру ви отримаєте підтвердження про
реєстрацію.
Зважайте, будь ласка, на те, що при
зміні житла у Німеччині необхідно
протягом тижня сповістити про це
адресний стіл.
Після реєстрації у адресному столі вам
необхідно відвідати відомство у справах
іноземців (Ausländerbehörde) та подати
заяву на отримання дозволу на пере-
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бування. При першому поданні заяви
сплачується збір у розмірі до 110 євро,
подовження цього дозволу коштуватиме до 80 євро. Подати заяву необхідно
особисто, з собою слід взяти наступне:
• підтвердження про реєстрацію,
• медичне страхування,
• підтвердження про зарахування
до німецького ВНЗ,
• підтвердження фінансування,
• паспорт з візою,
• довідку про стан здоров’я,
• гроші для сплати збору за видачу
дозволу на перебування,
• угоду про оренду житла,
• паспортні фотокартки.
З 2011 року дозвіл на перебування видається у вигляді електронної картки з
чипом, які містить фотографію та відбитки пальців. Через 4-6 тижнів можна
особисто отримати дозвіл на перебування. Дозвіл видається максимум на 2
роки та може подовжуватися.
Планування навчання
Той, хто хоче навчатись у Німеччині,
має вміти працювати самостійно. На
відміну від школярів, студенти ВНЗ не
отримують чіткого навчального розкладу. Часто вони можуть обирати, які
заняття вони хочуть відвідувати.
Така свобода в організації навчання вимагає певної самостійності та особистої
ініціативи. Але це не означає, що всі
рішення ви маєте приймати самостійно. Для нових студентів зорганізується
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багато заходів – вступні інформаційні
заходи студентських комітетів, відділів
міжнародних зв’язків. Такі заходи допомагають і у плануванні навчання. Запрошення на них розсилаються разом
із допуском до навчання.
Види навчальних занять
У німецьких ВНЗ існує багато форм навчальних занять. Найважливішими є:
• лекції, де викладач доповідає на
певну тему, а дискусії не передбачаються;
• семінари та курси, на яких центральну роль відіграють дискусії студентів
та викладача;
• практичні заняття, які дозволяють
повторити та поглибити здобуті на
лекціях та семінарах знання;
• репетиторіуми, які дають можливість
повторити вивчене та підготовитися
до іспиту під керівництвом викладача;
• колоквіуми, де студенти обмінюються думками під час підготовки до
випускних іспитів.
Деякі навчальні заклади до того ж розробили онлайн-курси, які доповнюють
інші форми навчальних занять.
Порядок навчання
Інформація про порядок навчання
та складання іспитів прописана у
положенні про навчальний процес
(Studienordnung). Частково її можна
знайти в Інтернеті, або отримати від
вашого майбутнього ВНЗ.
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Бакалаврські та магістерські програми
розподіляються на модулі, які складаються з кількох тематично пов’язаних
навчальних занять (лекцій, семінарів та
практичних занять). Модуль може тривати максимум 2 семестри та містити
6-10 годин на тиждень.
За кожен успішно завершений
модуль ставляться кредитні бали
(Credit Points за ECTS). Для завершення
навчання необхідна певна кількість
кредитів: для здобуття диплома
бакалавра – від 180 до 240, диплома
магістра – 60-120.
Види іспитів
Регулярна участь у навчальних заняттях дає можливість збирати пункти.
Але часто наприкінці потрібно скласти
іспит. Іспити бувають таких видів:
• екзаменаційна письмова робота,
• реферат,
• домашня письмова робота,
• усний іспит.
Розклад занять
Положення про навчальний процес
вказує, з чого приблизно складається
ваше навчання та які модулі
ви маєте пройти. Але часто в рамках
одного модуля ви можете вибирати
між навчальними заняттями з різною
тематичною направленістю.
Для того, щоб скласти свій розклад
занять, вам потрібен список

лекцій, що пропонуються ВНЗ
(Vorlesungsverzeichnis). Для
кожної окремої спеціальності існує
коментований список лекцій. Його
можна знайти на веб-сторінках
майже кожного німецького ВНЗ.
Коментований розклад занять
містить детальну інформацію про всі
навчальні заняття на семестр, а також
списки літератури, необхідної для
підготовки до занять. Короткострокові
зміни у
навчальному плані оприлюднюються
на так званих «чорних дошках»
на вашому факультеті або на сайті
ВНЗ. Там же розміщені списки,
куди ви можете внести своє прізвище,
щоб взяти участь у певних лекціях
та семінарах. Інколи це потрібно
робити заздалегідь, оскільки бажаючих
взяти участь може бути надто багато.
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3. Як зробити ваше перебування
у Німеччині успішним

Встановлення контактів та знаходження друзів, вивчення німецької мови та
здобуття професійного досвіду перетворять ваше перебування у Німеччині
на позитивний досвід.
Як завести знайомства
Відчуття комфорту у Німеччині залежатиме, звісно, не лише від ваших
успіхів у навчанні, але і від особистих
контактів. Деякі ВНЗ у Німеччині
невеликі, і в них навчається небагато
студентів, інші ж, натомість – великі
навчальні заклади, де познайомитися з
іншими студентами буде нелегко.
Тому рекомендується брати участь у
вступних семінарах для студентів-першокурсників, брати участь у суспільному житті, відвідувати кнайпи, кафе
та ресторани. Окремі профкоми та
студентські об’єднання організовують
у них також так звані «Stammtische»
(регулярні зустрічі).
У кожному ВНЗ є гуртки та студентські
клуби за інтересами, які є ідеальним
місцем, щоб завести знайомства. Заходи ряду міжнародних студентських
організацій, таких як AEGEE (www.
aegee.org) та AIESEC (www.aiesec.de) є
доброю нагодою для зустрічей та обміну досвідом. ВНЗ пропонують також
заняття спортом, які є здебільшого безкоштовними.

Семестрові університетські вечірки є
також доброю нагодою для знайомств.
Як краще вивчити німецьку
Рівень необхідних знань мови для
навчання у ВНЗ залежить від вашої навчальної програми. Для англомовних
навчальних програм знання німецької
не потрібне, проте передбачається знання англійської. Існує правило, що для
гуманітарних спеціальностей потрібні кращі знання німецької, аніж для
природничих, зокрема це стосується
розмовних та письмових вмінь.
Ви неодмінно повинні розуміти лекції
та знати мову на достатньому рівні, щоб брати участь у дискусіях на
семінарах, розуміти наукові тексти,
висловлюватися усно та письмово на
наукові теми. Знання мови потрібні не
лише для навчання, вони допоможуть
вам також орієнтуватися у щоденному
житті, бути активнішим учасником суспільного життя у Німеччині та набагато простіше заводити знайомства.
Удосконалити свої знання німецької
найкраще ще в своїй країні, наприклад у Ґете-Інституті. У Німеччині ВНЗ
також пропонують мовні курси, які
тривають впродовж семестру та не завжди є платними, існують також літні
мовні курси.

Як зробити ваше перебування у Німеччині успішним

Вивчати мову можна не лише у групах,
але й у мовних тандемах, у яких двоє
людей вивчають рідну мову один одного. Інформацію про них можна знайти
у міжнародних студентських організаціях та на дошках оголошень.
Подальша інформація
www.daad.de/sommerkurse
Літні школи
www.goethe.de/ins/ua/
kie/deindex.htm
Ґете-Інститут у Києві
www.goethe.de/einstufungstest
Безкоштовна можливість самотестування на сайті Ґете-Інституту
www.deutsch-uni.com
Мовні курси DUO онлайн
www.vhs.de
Народні Школи
www.fadaf.de/de/daf _ angebote/
sprachkursangebote
Інформаційна база курсів ресурсу фахового об’єднання
«Німецька як іноземна»
Як під час навчання отримати
перший професійний досвід
Практика та підробіток дозволять вам
познайомитися з німецьким ринком
праці. Прожити з підробітку у Німеччині практично неможливо. Окрім
того, студенти можуть працювати
лише обмежений час.
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Добрими можливостями підробітку
для студентів є робота у бібліотеках або
інших інституціях у ВНЗ. Найчастіше
студенти підробляють як офіціанти,
супроводжують гостей на ярмарках
та виставках, працюють кур’єрами, у
копі-центрах або доглядають за дітьми
тощо. При окремих ВНЗ посередниками можуть виступити профкоми або
місцеві агенції з працевлаштування.
Для іноземних студентів діють певні правові обмеження щодо роботи:
без дозволу на роботу із Відомства у
справах іноземців (Ausländerbehörde)
ви маєте право працювати 120 повних
або 240 неповних днів. Такий дозвіл
залежить від ситуації на ринку праці у
регіоні.
Практика, навіть неоплачувана,
вважається роботою, і на неї розповсюджуються усі правила щодо роботи
іноземців. Якщо ви відпрацювали 120
днів і хочете пройти практику, необхідно отримати дозвіл Відомства у справах
іноземців.
Проходження практики є навіть
обов’язковим для деяких спеціальностей.
Подальша інформація:
www.daad.de/job
Які існують можливості роботи після
навчання
Після закінчення навчання ви можете
цілком ймовірно отримати дозвіл на
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проживання у країні з метою трудової діяльності. Для пошуку роботи ви
отримаєте спочатку дозвіл на проживання на півтора роки, для якого проте
діє таке ж обмеження по роботі, як і
для студентів. Пізніше цей дозвіл буде
змінено, якщо ви знайдете місце роботи за професією та кваліфікацією.
У Німеччині існує нестача висококваліфікованих спеціалістів у галузі ІТ,
інженерних технологій та електротехнологій, у галузі машинобудування,
архітектури, медицини, експертів
управління, консультантів з податкової
справи, аудиторів.
Навіть, якщо під час навчання вам
не були потрібні знання німецької
мови, бо ви, наприклад, вивчали курс
англійською, то для отримання роботи
вам будуть необхідні знання німецької
мови. Виняток утворюють великі міжнародні підприємства або міжнародні
дослідницькі інститути.
Проте 99,7% підприємств Німеччини
складають малі та середні підприємства, у яких знайти роботу без добрих
знань німецької важко. Вивчення
німецької не лише суттєво збільшить
ваші шанси знайти роботу у Німеччині, а й успішно інтегруватися у німецьке суспільство!

