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__________________________________________________________________________________ 

 

Будь ласка, візьміть до уваги: 

Випускники шкіл з України не можуть безпосередньо розпочати навчання в баварському 

вищому навчальному закладі (ВНЗ), а повинні спочатку закінчити однорічний підготовчий 

коледж (Studienkolleg). У підготовчому коледжі Ви отримуєте необхідні компетенції, щоб потім 

розпочати навчання у одному з ВНЗ Баварії. 

Реєстрація у підготовчому коледжі можлива лише за письмовою згодою одного з баварських 

ВНЗ. Тому зв’яжіться, будь ласка, спочатку з тим баварським ВНЗ, в якому Ви хочете навчатися! 

Вступ до підготовчого коледжу можливий тільки за умови достатнього знання німецької мови, 

не менше рівня B1+ / B2! Заняття, усі іспити, і також вступний іспит, проводяться лише 

німецькою мовою. 

Якщо Ви вже закінчили один навчальний рік (2 семестри) або більше в одному з українських 

університетів, Вам  не потрібно відвідувати підготовчий коледж і Ви можете вступити 

безпосередньо до баварського ВНЗ! Наразі для прямого вступу до ВНЗ Баварії може вистачити 

навіть одного семестру в українському університеті. 

 

Крок 1 - Подача заявки до одного з баварських вищих навчальних закладів 

Перше, що Вам потрібно зробити, - це подати заявку до вступу на певну спеціальність до 

одного з баварських ВНЗ. Усі спеціальності та додаткову інформацію про навчання в Баварії Ви 

можете знайти на www.study-in-bavaria.de 

Ми радимо звертатися до міжнародного офісу відповідного ВНЗ (InternationalOffice) - тут ви 

також отримаєте інформацію про те, які документи потрібно мати з собою та який підготовчий 

коледж ви будете відвідувати. Університет або коледж нададуть Вам важливі документи для 

реєстрації  у підготовчому коледжі. Лише з цими документами можна записатися до 

підготовчого коледжу. 

Подання заявок на літній семестр – до 15 січня, на зимовий – до 15 липня. 

 

Крок 2 – Реєстрація в підготовчому коледжі (Studienkolleg) 

Після того, як Ви зробили крок 1, Вас направлять до відповідного підготовчого коледжу. 

Тут ви реєструєтеся на певний спеціалізований курс (який залежить від вашої подальшої 

спеціальності у ВНЗ) і повинні скласти вступний іспит. Обидва баварські підготовчі коледжі (у 

Мюнхені та Кобурзі) мають при цьому різні вимоги. 

http://www.study-in-bavaria.de/
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http://studienkolleg-münchen.de/wp-content/uploads/2021/09/StKM_Aufnahmetest_Deutsch_Infos-Stand-Sept-2021.pdf
http://studienkolleg-münchen.de/wp-content/uploads/2021/09/StKM_Aufnahmetest_Deutsch_Infos-Stand-Sept-2021.pdf
http://studienkolleg-münchen.de/wp-content/uploads/2021/07/Mathe_Info.pdf
mailto:info@studienkolleg.mhn.de
http://www.studienkolleg-münchen.de/
https://www.studienkolleg-coburg.de/index.php/anmeldung
https://www.studienkolleg-coburg.de/images/AP_Musterprfg/Muster_AP_D_I.pdf
https://www.studienkolleg-coburg.de/images/AP_Musterprfg/AP_Mathe_2.pdf
mailto:studienkolleg@hs-coburg.de
http://www.studienkolleg-coburg.de/
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Додаткова інформація про навчання в Мюнхенському підготовчому коледжі 

Підготовчий коледж пропонує чотири курси спеціалізації. Кожен із цих курсів триває один рік (2 

семестри) і готує вас до наступних спеціальностей у ВНЗ: 

• Курс G: Гуманітарні та суспільствознавчі спеціальності 

Цей курс повинен відвідати кожен, хто хоче вивчати потім наступне: 

Гуманітарні науки (історія, культурологія, філософія, медіазнавство тощо) 

Мистецтво 

Мови 

Музикознавство 

Політологія 

Психологія (також курс М) 

Суспільні науки (якщо вони не віднесені до курсу W) 

Юриспруденція (також курс W) 

 

Предмети та зміст курсу G Ви можете побачити тут 

 

http://studienkolleg-münchen.de/studium/g-kurs
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Предмети та зміст курсу M Ви можете побачити тут 

 

• Курс T: технічні, математичні та природознавчі спеціальності 

Цей курс повинен відвідати кожен, хто хоче вивчати потім наступне: 

Аерокосмічна техніка 

Архітектура 

Бізнес-інформатика (лише курс Т в TU München! У деяких університетах також можливий курс 

W) 

Біоінформатика (також курс М) 

Біопроцеси/ відновлювана сировина 

Будівництво та цивільна інженерія 

Географія 

Геодезія 

Геологія 

Екологічна інженерія 

Економічна інженерія  (також курс W) 

Електротехніка або електротехніка та інформаційні технології 

Інформатика 

Ландшафтна архітектура та ландшафтне планування 

Математика 

Матеріалознавство 

Мінералогія 

Технологія пивоваріння та напоїв 

http://studienkolleg-münchen.de/studium/m-kurs
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Технологія та біотехнологія харчових продуктів 

Техноматематика 

Фізика 

Хімічна інженерія 

Хімія (також курс М) 

 

Предмети та зміст курсу T Ви можете побачити тут 

 

• Курс W: економічні та суспільствознавчі спеціальності 

Цей курс повинен відвідати кожен, хто хоче вивчати потім наступне: 

Бізнес-адміністрування / економіка підприємства 

Європейська економіка 

Економіка спорту 

Економічна географія 

Економіка 

Економічна інженерія (також курс T) 

Економічна педагогіка 

Національна економіка / макроекономіка 

Політологія (також курс G) 

Право (також курс G) 

Соціологія / Суспільні науки 

Фінансова та бізнес-математика 

 

Предмети та зміст курсу W Ви можете побачити тут 

 

Мюнхенська студентська профспілка (Studentenwerk München) може допомогти вам знайти 

кімнату чи квартиру: 

http://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen 

http://studienkolleg-münchen.de/studium/t-kurs
http://studienkolleg-münchen.de/studium/w-kurs
http://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen
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Додаткова інформація про навчання в Кобурзькому підготовчому коледжі 

Підготовчий коледж при ВНЗ прикладних наук Вільної держави Баварія пропонує наступні 

спеціалізовані курси (за умови достатньої кількості бажаючих абітурієнтів), які тривають два 

семестру і завершуються оцінювальним тестом в кінці другого семестру: 

Інформація про огляд курсів та навчального матеріалу тут 

• Курс TI: технічні та інженерні спеціальності 

Предмети: німецька мова, математика, фізика, хімія, технічне креслення, інформатика 

• Курс WW: економічні спеціальності 

Предмети: німецька, математика, бізнес-адміністрування/ національна економіка, англійська 

мова, інформатика 

• Курс SW: соціальні науки та суспільствознавство 

Предмети: німецька мова, математика, суспільствознавство, англійська мова, інформатика 

(Курс SW пропонується лише за запитом і за умови достатньої кількості заяв!) 

 

Додаткова інформація та рекомендована література для підготовки до вступних іспитів з 

німецької мови та математики тут 

Кобурзьке відділення студентської профспілки Studentenwerk Oberfranken може допомогти 

знайти кімнату чи квартиру: 

Телефон: +49 9561 23837511 

http://www.hs-coburg.de/studium/studieren-in-coburg/wohnen-in-coburg.html 

wohnheime-coburg@studentenwerk-oberfranken.de 

https://www.studienkolleg-coburg.de/index.php/fsp-kurse/kursangebote
https://www.studienkolleg-coburg.de/index.php/aufnahmepruefung
https://www.studienkolleg-coburg.de/index.php/aufnahmepruefung
http://www.hs-coburg.de/studium/studieren-in-coburg/wohnen-in-coburg.html
mailto:wohnheime-coburg@studentenwerk-oberfranken.de

