
Українські студенти за обміном у Німеччині 

Які документи потрібні для вступу в німецькі виші? 

 

З початком війни в Україні багато людей, зокрема і студентів змушені 

були переїхати за кордон. Так сталося і з Віталієм  Бортніком та його дівчиною  

Тетяною Юрків. 

До початку війни вони навчалися в Харківському національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, та жахливий перебіг подій 

змінив їхній життєвий шлях. Опинившись за кордоном, вони вступили до 

Кельнського університету для продовження навчання на юридичному 

факультеті.  

Для таких студентів Німеччина пропонує декілька варіантів, одним із них 

є студентство за обміном. Для цього потрібно подати заявку (Studienkolleg) в 

заклад, де ви хочете навчатись, та відповідні документи.  

Universität zu Köln 

«Для того, щоб вступити на навчання , нам потрібно було поспілкуватися 

з кураторкою з  цього університету, яка відповідає за студентів за обміном. 

Згодом вона надала нам  список документів,  які потрібно подати,  а саме:  

оцінки зі школи, які обов’язково мають бути перекладені англійською мовою, 

сертифікат про навчання в юридичному університеті в Україні та виписка з 

навчальної карти», – каже Тетяна Юрків. 



  

Викладання відбувається німецькою мовою, тому студенту її потрібно 

знати на досить пристойному рівні.  

«Якщо вступаєш в університет, як звичайний студент, то ти повинен 

знати німецьку мову щонайменше на рівні С1 (високий рівень володіння 

мовою) та додатково скласти тестування. Ми з Віталієм не знали 

німецьку  мову навіть на рівні  В2 , тому ми попросили взяти нас на навчання 

як студентів за обміном, за програмою «Еразмус», – уточнює Тетяна. 

Зазвичай навчання для студентів в Німеччині безкоштовне. Більшість 

коледжів – державні. Та обов‘язковою є сплата семестрового внеску.  

Українки і українці можуть скористатися підтримкою Німецької служби 

академічного обміну (DAAD). Там можна дізнатися про підготовку до 

навчання, курси німецької мови для переміщених осіб та отримати загальну 

інформацію про різні способи навчання. 

«Стипендію ми не отримуємо, а навпаки, як і всі студенти,  платимо 

семестровий внесок - 309 євро за семестр», – каже Віталій. 

Студент у статусі біженця може отримати тимчасовий прихисток, 

щомісячні виплати в розмірі 404 євро та проходження інтеграційних курсів 

безкоштовно. 

«Що особисто мене здивувало, так це те, що, на відміну від України,  

спілкування з викладачами відбувається тільки через пошту, тобто ти повинен 

писати листи на пошту та кожного дня  перевіряти її. Такий спосіб комунікації 

для мене виявився незвичним», – каже Віталій.  

«Викладачі тут трапляються різні, як і в будь-якому університеті. Але 

особисто мені сподобалась викладачка латинської мови для юристів, 

комунікабельна та дружелюбна по відношенню до студентів», – додає Тетяна. 
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