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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОГРАМ ВСТУПУ  

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВНЗ ФРН 

 

Одним із шляхів самореалізації особистості є здобуття якісної освіти. 

Таким шляхом до цього є отримання вищої освіти в провідних навчальних 

закладах світу. Саме Німеччина пропонує широкі можливості для навчання та 

проведення наукових досліджень. Німецькі ВНЗ мають добру репутацію у 

всьому світі. Вони дають важливі імпульси інноваціям та прогресу.  

Як з’ясувалося в ході дослідженнях, на сьогодні у Німеччині навчаються 

близько 260 тис. іноземців з усього світу, що становить 12,5% від усіх 

студентів країни [1]. Українці посідають шосте місце поміж всіх іноземних 

студентів. У 2015 році до ВНЗ Німеччини було зараховано 8830 українських 

студентів [2]. 

Нами з’ясовано, що популярність німецької освіти зумовлена тим, що у 

вишах цієї країни створено спеціальні міжнародні бакалаврські, магістерські 

та аспірантські програми. Викладання проводиться англійською мовою. Ці 

програми вміщують в себе не лише високий академічний рівень, а й 

структуровані навчальні програми, що дає змогу студентам отримати освіту 

на найвищому рівні.  

Метою нашого пошуку є аналіз проблем пов’язаних із вступом 

українських студентів до вишів Німеччини.  

Однією із важливих умов вступу до ВНЗ Німеччини є знання 

абітурієнтами іноземної мови. Для виконання цієї умови пропонуються мовні 

курси, після успішного закінчення яких необхідно отримати сертифікат на 

підтвердження відповідного рівня володіння мовою. Це може бути іспит на 

знання німецької мови – DSH, або англійської – IELTS, TOEFL. Замінити 

здачу іспиту DSH можна наступними тестами в Україні: TestDaF Stufe 4, 

Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister (Konferenz Stufe 2), UNICERT 

(Stufe3 або Stufe4), або тест Гете-інституту (Zentrale Oberstufenpr Fung) який 

знаходиться у м. Київ [3].  

Нами з’ясовано, що одна з таких програм для вступу до ВНЗ Німеччини є 

University Pathway Programme (Університецька Pathway Програма), яка 

пропонує свої курси для вступу до державних університетів Німеччини. Курс 

триває 9 місяців і включає не лише інтенсивну мовну підговку, а й 

консультації, допомогу у підготовці документів до вступу та виїзду за кордон. 

Після закінчення цих курсів, студенти отримують лише умовне зарахування 

до виша і частіше вступають до Studienkolleg (Штудіенколлег), де можуть 

обрати спеціальність для вступу до ВНЗ. Studienkolleg включає в себе 

5 спеціальностей: для медичних, біологічних та фармацептичних вузів; для 
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математичних і наукових досліджень; курс з економіки і курсів соціальних 

наук; мистецтв і гуманітарних наук та курс для вивчення мов [4]. Курси 

включають 5-7 академічних предметів, пов’язаних з майбутньою 

спеціальністю, інтенсивність навантаження навчання 28-32 годин на тиждень. 

Фактично, ці програми можна назвати нульовим курсом університету. 

Обов’язковою умовою є терміни подачі документів. Наприклад у Мюнхені: до 

15 липня та 15 січня на зимовий і літній семестри відповідно. Розглядаються 

документи протягом 4–6 тижнів. 

Ще однією програмою є спеціалізований сервіс – Uni-assist (офіційна 

сторінка http://www.uni-assist.de/applying.html). Цей сервіс обробляє заяви 

подані іноземними студентами до зарахування. Перевага цієї служби в тому, 

що можна надіслати лише один комплект документів, але вказати декілька 

різних ВНЗ. У пакет документів до подання на зарахування входить: завірені 

копії та переклад стандартних документів, сертифікат результатів складання 

мовного іспиту, мотиваційний лист англійською або німецькою мовою, 

рекомендаційні листи, автобіографія та кошти на обробку інформації. На 

обробку документів до першого університету плата становитиме 68 €, а до 

кожного наступного 15 € [4]. 

Ще одна служба Akademisches Auslandsamt – ААА або International Office 

(офіційна сторінка http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/uni-international. 

html), допоможе іноземним студентам отримати інформацію щодо навчальних 

програм, умов вступу до університету, фінансових питань, правильно 

оформити та подати документи, знайти житло тощо.  

Німецька служба академічних обмінів DAAD. Вона є посередницькою 

організацією у розвитку зовнішньої міжкультурної політики, освітньої та 

наукової політики, а також розвитку співробітництва в галузі вищої освіти. 

Головне управління DAAD (нім. Deutscher Akademischer Austauschdienst); 

(офіційна сторінка в Україні http://www.daad.org.ua) знаходиться в Бонні, воно 

є центром управління всією внутрішньою і міжнародною діяльностю DAAD. 

Берлінський офіс у будівлі «Наукового форуму» на площі Gendarmenmarkt є 

другим за значенням представництвом DAAD у Німеччині. За кордоном 

DAAD представлений широкою мережею офісів і об’єднань колишніх 

стипендіатів. У місті Києві офіс знаходиться за адресою: пр. Перемоги, 37 

(НТУУ «КПІ»), корп. 6, к. 31. Інформаційні центри DAAD пропонують 

інформацію і консультації, забезпечують контакти з партнерами, а також 

ефективне спілкування, проведення програм і консультації на місцях. Даний 

тип програм відкритий для студентів, починаючи з 2 курсу бакалаврату та 

надає їм можливість короткострокового стажування у Німеччині. При відборі 

до DAAD беруться до уваги успішність, результати іспитів, наукова 

кваліфікація, якість і актуальність наукового проекту, мотивація, знання 

німецької або англійської мов (в залежності від програми), контакти з вищим 

навчальним закладом у Німеччині, запрошення з боку німецького викладача. 

При заповненні бланків заявок DAAD прізвище та ім’я слід вказувати в 

суворій відповідності до написання у закордонному паспорті; в разі 

відсутності закордонного паспорта – в англійській транскрипції. Нотаріально 

завіряти копії дипломів та їх переклади не потрібно. Для участі в конкурсі 
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достатньо завірити дані документи за місцем навчання або роботи. 

У комплект заявки не слід вкладати оригінали документів. Документи, 

надіслані до DAAD, претендентам не повертаються. 

Отже, вища освіта в Німеччині – доступна, і що не менш важливо – 

якісна, а самі дипломи високо цінуються не лише в європейських країнах, але 

і в таких розвинутих країнах, як: Великобританія, США, Канада та ін. 

Німеччина зацікавлена у залученні іноземних студентів для забезпечення 

країни висококваліфікованими і перспективними кадрами у різноманітних 

галузях науки та виробництва. 

 

Список використаних джерел: 
1. Ресурс з інформацією про навчання у ВНЗ ФРН для іноземців http://www.studieren-

in-deutschland.org 

2. Ресурс з інформацією про навчання на бакалавраті у ВНЗ ФРН для іноземців 

http://www.bachelor-studium.net/index.php 

3. Офіційна сторінка Гете-інституту: www.goethe.de/ins/ua/kie/deindex. htm 

4. Офіційна сторінка Studienkollegs: http://www.studienkollegs.de 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ: 

ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

На початку ХХІ століття в умовах світової глобалізації посилюється роль 

освіти як інструмента оптимізації економічного та науково-технічного 

розвитку та важливого чинника інтеграції України в Європу, активізуючи 

пошуки нових підходів до реформування державної освітньої політики, 

вивчення зарубіжного досвіду, зокрема держав, які безпосередньо 

залучаються до утвердження єдиного загальноєвропейського освітнього 

простору. Однією з таких держав є Німеччина, країна, яка накопичила за 

останні десятиліття вагомий досвід щодо розробки та запровадження 

відповідної державної освітньої політики. 

Нині конкурентоздатність кожної країни залежить від її спроможності до 

інноваційного розвитку власного потенціалу. Однак міжнародний досвід 

засвідчує, що формування та інтенсивний розвиток національної інноваційної 

системи неможливий без грамотно вибудованої освітньої політики й 

державної підтримки сфери освіти. Німеччина – одна з провідних країн світу з 

питань технологічної та економічної інновації [1]. 

На основі теоретичного аналізу офіційного документа країни, що 

регламентує розвиток вищої освіти в Німеччині, а саме «Пакту щодо вищої 

школи 2020» (від нім. Hochschulpakt 2020), нами було визначено головні 


