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Навчання в Німеччині. 

Стипендії DAAD для України 2018-2019



DAAD підтримує академічний 

обмін за трьома основними 

напрямами:

• Стипендії для найкращих

• Структури для міжнародної 

співпраці

• Експертиза для наукової 

співпраці



6 причин для навчання в Німеччині

 Висока репутація й визнання дипломів в усьому світі

 Різноманітні навчальні пропозиції: близько 450 акредитованих 

університетів, 17500 навчальних програм

 Є англомовні програми навчання

 Сервісні послуги для іноземних студентів: міжнародні відділи вишів, 

партнерські та тандемні програми

 Безкоштовне або недороге навчання

 Вивчення німецької мови відкриває нові професійні можливості



Іноземці у німецьких вишах 

• близько 236 000 іноземних 

студентів

• 9613 українців

• 1864 стипендіатів DAAD



Виші Німеччини

 Університети

 Технічні університети

 Університети прикладних наук 

(Fachhochschulen)

 Академії мистецтв (музика, фільм, 

образотворче мистецтво)

 Приватні виші



Мовні передумови

Необхідний рівень:

B2/ C1

www.sprachnachweis.de

Мовні тести в Україні:

• TestDaF www.testdaf.de 

• Goethe-Zertifikat C1, C2: 

www.goethe.de

Знання англійської:

TOEFL, IELTS

http://www.sprachnachweis.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.goethe.de/


Фінансування

 Підтвердження фінансування у розмірі 8700 євро на рік для 

отримання візи

 Дана сума повинна депонуватись на блокованому рахунку

 Детальна інформація знаходиться на сторінці: 

www.kiew.diplo.de

→ Візи → Національні візи → Отримання студентської візи

Тим, хто фінансує своє навчання самостійно, слід надати:

http://www.kiew.diplo.de/


Видатки

Плата за навчання: 

 Для бакалаврів: навчання майже всюди безкоштовне

 Для магістрів: між програмами є відмінності

 Виняток: Федеральна земля Баден-Вюртемберг з зимового 
семестру 2017/2018: 1500 Євро на семестр для студентів з 
країн, що не входять до ЄС (бакалаврат та магістратура 

(не стосується аспірантури!))

Стипендіати DAAD звільняються від плати за навчання.



Подальші видатки

• Семестровий внесок: 100-250 євро на семестр 

• Медичне страхування: близько 80 євро на місяць

• Витрати на проживання: в середньому 250 євро 
на місяць, великі відмінності між містами!



Вартість кімнат при спільній оренді житла

За даними газети „Die Zeit“ за 07.09.2017
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Подання заяв на навчання в Німеччину

• Напряму в університет або 

• через UniAssist: www.uni-assist.de

Перелік документів:

• Формуляр університету

• CV

• Шкільний атестат/ заліковка / диплом

• Сертифікат про знання мови навчання

• Підтвердження про фінансування



Стипендії для найкращих

Всесторонні та особисті консультації: 

Орієнтаційні семінари та зустрічі 

стипендіатів допоможуть вам 

швидше адаптуватись у Німеччині. 



Для бакалаврів

2-3 курс: Літні курси у Німеччині для іноземних студентів 

(3 тижні, часткова стипендія)

2-5 курс: Групові поїздки для студентів до Німеччини 

„Studienreisen« (12 днів)



Для випускників

• Стипендії на навчання для 

випускників вишів з усіх 

спеціальностей

• ERP-стипендії на навчання для 

випускників в галузі економіки

Подавати заяви можна вже з 4-го 

курсу бакалаврату!



Для аспірантів

• Наукові стипендії – повна аспірантура    

у Німеччині (3 роки)

• Наукові стипендії – аспірантура з 

подвійним науковим керівництвом 



Для аспірантів та молодих науковців

 Наукові стипендії – короткі стипендії 

(1- 6 місяців)

 Наукові стипендії – річні стипендії 

(7  - 10 місяців)



Індивідуальні стипендії DAAD

Для викладачів з науковими ступенями:

• Наукові стажування для викладачів 

вишів та науковців (1 – 3 місяці)

Для викладачів німецької мови: 

• Стипендії для підвищення кваліфікації 

для фахівців в галузі німецької мови (5 

місяців)



Індивідуальні стипендії DAAD

Програма Кінцевий термін 

подання заяв

Розмір стипендії на 

місяць

Стипендії на навчання для 

випускників вишів з усіх 

спеціальностей / ERP

10.11.2017 750 EUR

Наукові стипендії 15.11.2017

31.05.2018

(до 6 міс.)

1000 EUR

Наукові стажування для 

викладачів вишів та науковців

15.11.2017

31.05.2018

2000 EUR

Стипендії для підвищення 

кваліфікації для фахівців в 

галузі німецької мови

30.09.2017

30.04.2018

750 EUR – бакалаври

1000 EUR - магістри

Літні курси у Німеччині 01.12.2017 850 + 400 EUR на проїзд



Необхідні документи

• Аплікаційна форма

• CV

• Мотиваційний лист/ план дослідження (з календарним 

планом)

• Формуляр «Інформація про обрані магістерські програми» / 

запрошення від професора

• Рекомендація від професора, який добре знає пошукача

• Дипломи й транскрипти, шкільний атестат

• Мовний сертифікат (з німецької або англійської мови)



Колишні стипендіати DAAD

• Повторні запрошення колишніх 

стипендіатів DAAD

• Семінари та літні школи у Німеччині

• Підтримка спілок колишніх стипендіатів

• Зустрічі колишніх стипендіатів в Україні

• Надання технічного устаткування



Подальша інформація німецькою, англійською та українською

Заява подається онлайн через 

портал:

www.funding-guide.de

Подальша інформація:

www.daad.de

www.daad.org.ua

www.facebook.com/DAAD.Ukraine

www.study-in.de

www.higher-education-compass.de

http://www.funding-guide.de/
http://www.daad.de/
http://www.daad.org.ua/
http://www.facebook.com/
http://www.study-in.de/
http://www.higher-education-compass.de/


DAAD в Україні

Київ

Львів Харків

Луцьк Суми

Дніпро

Миколаїв

Чернівці

Одеса

• 1 Інформаційний центр

• 13 лекторів

• 1 фаховий лектор

• 1 професор, запрошений 

на довгий термін

• 3 мовних асистенти



DAAD у Києві

Інформаційний центр DAAD

на території НТУУ „КПІ“ 

пр. Перемоги, 37

НТУУ «КПІ», корп. 6, 2-й пов.

03056 Київ

Tел./Факс: 044 204 82 69

Тел.: 044 204 85 41

Години прийому: 

Пн.-пт. 11:00 - 13:00

14:00 - 17:00

www.daad.org.ua

E-Mail: info@daad.org.ua

www.facebook.com/DAAD.Ukraine


