
Навчання у Ганновер�
 

FIRST STEPS: 

Перев�рте перел�к курс�в, як� пропонуються в ун�верситет�: чи
пропонує ун�верситет бажаний курс навчання?

Зв'яж�ться з контактною особою в обраному ун�верситет� та д�знайтесь
про кроки та терм�ни подання необх�дних документ�в.

Зд�йсн�ть перев�рку в�дпов�дност� ваших вступних документ�в до вимог
у заклад� вищої осв�ти: https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/

Ознайомтеся з можливими вар�антами ф�нансування навчання та
проживання.

Ганновер – студентське м�сто, де проживає б�льш н�ж 40000 студент�в. У
Ганновер� є р�зн� ун�верситети та коледж� з широким спектром навчальних
програм:

https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/
https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/


У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ (UNIVERSITÄT)
ТА УНІВЕРСИТЕТОМ ПРИКЛАДНИХ НАУК
(FACHHOCHSCHULE)?

Ун�верситети (Universitäten) пропонують навчання з ґрунтовним теоретико-науковим
спрямуванням, тод� як ун�верситети прикладних наук (Fachhochschulen) пропонують
навчання практичного спрямування. Ступен� бакалавра та маг�стра можна отримати в
обох типах заклад�в вищої осв�ти. Таким чином, р�зниця полягає, перш за все, у
спрямованост� навчання. Зверн�ть увагу: MHH, TiHo та HMTMH – ун�верситети,
Ганноверський ун�верситет прикладних наук та мистецтв (die Hochschule Hannover) –
ун�верситет прикладних наук.

Терм�н початку семестру також в�др�зняється залежно в�д типу ун�верситету.
Наприклад, семестри у "Ун�верситетах прикладних наук" (“Hochschulen”) часто
починаються у березн� та вересн�, а в "Ун�верситетах" (“Universitäten”) – у кв�тн� та жовтн�.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО
УНІВЕРСИТЕТІВ ГАННОВЕРА

Процедури подання заяв до р�зних заклад�в можуть в�др�знятися. У деяких
ун�верситетах можна подати заяву напряму, в �нших – через стор�нку ун�верситету на
вебсайт� uni-assist. Терм�ни подання документ�в також р�зняться. Сам� терм�ни подання
заяв зазвичай зак�нчуються за к�лька м�сяц�в до початку семестру (наприклад, у травн�
до початку зимового семестру). Тому обов'язково д�знайтесь про терм�ни подання
документ�в в обраному вами ун�верситет� завчасно, щоб не пропустити жодного
терм�ну.



Прямий доступ до навчання (Direkter Zugang): ступінь зараховується безпосередньо для
навчання.
Складання оціночного тесту/підготовчий коледж (Feststellungsprüfung/Studienkolleg): до
початку навчання ви повинні відвідувати Studienkolleg для предметної підготовки до
програми отримання ступеня бакалавра.
Предметно-орієнтований: якщо у вас предметно-орієнтований HZB, ви можете вивчати
лише певні навчальні дисципліни (наприклад, економіку, техніку, природничі науки).
Предметна галузь визначається, наприклад, тією галуззю, за якою ви маєте атестат про
закінчення закладу загальної середньої освіти. У свою чергу, Studienkolleg пропонує
річні підготовчі курси в галузі техніки, економіки, природничих наук/медицини, суспільних
наук/мов. Після завершення навчання та складання екзамену в Studienkolleg ви можете
вступати на програму отримання ступеня бакалавра з обраного предмета у Німеччини.

За посиланням, наведеними вище, Ви можете ознайомитися з інформацією про те, як
оцінюються шкільні та університетські дипломи, та з переліченими варіантами навчання.
Можливі три варіанти розвитку подій:

ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ: СТУПІНЬ МАГІСТРА

Для навчання на магістерській програмі необхідно мати ступінь бакалавра або
еквівалентний ступінь із аналогічного спрямування.

ВИМОГИ ДЛЯ НАВЧАННЯ: СТУПІНЬ БАКАЛАВРА ТА
ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Для того, щоб мати можлив�сть навчатися за програмою бакалавра та/або скласти
державний �спит, ви повинн� мати вступний диплом про вищу осв�ту
(Hochschulzugangsberechtigung (HZB)).
 HZB зазвичай є атестатом про зак�нчення школи в Н�меччин� (�нод� в поєднанн� з
пер�одами навчання, коли ви навчалися у своїй країн�). Ви можете самост�йно
перев�рити, як оц�нюється ваша квал�ф�кац�я у Н�меччин� на сайт� 

www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-
planen/zulassungsdatenbank/
or
www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/

http://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/zulassungsdatenbank/
http://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/


МОВНІ СЕРТИФІКАТИ:

Ступ�нь бакалавра: для вступу на вс� програми бакалаврату необх�дний р�вень
волод�ння н�мецькою мовою C1. У Ганновер� немає суто англомовних програм
бакалаврату.

Ступ�нь маг�стра: програми маг�стратури зд�йснюються н�мецькою або англ�йською
мовою. Наприклад, в Ганноверському ун�верситет� �м. Лейбн�ца (Leibniz Universität
Hannover) потр�бн� мовн� сертиф�кати р�вня B2 або C1.
Для вступу на суто н�мецькомовну програму навчання, як правило, необх�дно знання
н�мецької мови на р�вн� C1, який необх�дно п�дтвердити певним мовним сертиф�катом.
Зокрема, на момент подання заяви в деяких ун�верситетах можна надати сертиф�кат
про знання мови нижче за р�вень С1. З приводу цього рекомендується звертатися за
консультац�єю безпосередньо до обраного вами ун�верситету. Досв�д показує, що
вивчення мови в�д р�вня А1 до С1 займає 1,5-2 роки.

ВИТРАТИ, ФІНАНСУВАННЯ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Кожен ун�верситет стягує з� студента семестрову плату (наприклад, в Ганноверських
ун�верситетах вона становить 380-440 євро за семестр). Кр�м того, витрати на
проживання становлять 800-900 євро на м�сяць. 

                  www.studentenwerk-hannover.de/studienkosten 

Кожен ун�верситет стягує з� студента семестрову плату (наприклад, в Ганноверських
ун�верситетах вона становить 380-440 євро за семестр). Кр�м того, витрати на
проживання становлять 800-900 євро на м�сяць. 
Для зарахування у заклад вищої осв�ти зазвичай потр�бне п�дтвердження наявност�
медичного страхування. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до обраного вами
ун�верситету.

Важливу �нформац�ю для студент�в з України надає kfsn:

                  www.studieren-in-niedersachsen.de/welcome-ukraine

http://www.studentenwerk-hannover.de/studienkosten
http://www.studentenwerk-hannover.de/studienkosten
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/international/refugees-welcome/welcome-ukraine


КОНТАКТИ

Ганноверський ун�верситет прикладних наук
та мистецтв (Hochschule Hannover (HsH) –
Ун�верситет прикладних наук та мистецтв,
програми на здобуття навчального ступеня в
галуз� технолог�й, дизайну, соц�альних питань,
б�знесу, комун�кац�ї) www.hs-hannover.de/studium
Контактна особа: Mascha Rex
Servicezentrum Beratung
Телефон: +49 511 9296 7387
E-mail: mascha.rex@hs-hannover.de

Ганноверський ун�верситет музики, драми та
мед�а (Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover (HMTMH) – програми на здобуття
навчального ступеня в галуз� акторської
майстерност�, музики, мед�а) www.hmtm-
hannover.de/de/start
Контактна особа: Meike Marten
International Office
Телефон: +49 511 3100 7369
E-mail: internationaloffice@hmtm-hannover.de

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Кл�н�ка права б�женц�в - безоплатна юридична
служба щодо права притулку та права
проживання:
https://rlc-hannover.de

Ганноверська медична школа (Medizinische
Hochschule Hannover (MHH) – програми на
здобуття навчального ступеня в галуз�
медицини та стоматолог�ї): 
www.mhh.de/studierendensekretariat/studieninteressierte
Контактна особа: Dr. Beate Schwinzer
International Office
Телефон: +49 511 532 6002
E-mail: schwinzer.beate@mh-hannover.de

Ун�верситет ветеринарної медицини
(Tierärztliche Hochschule (TiHo) – програми на
здобуття навчального ступеня в галуз�
ветеринарної медицини): 
www.tiho-hannover.de
Контактна особа: Dr. Christine Winter
International Office
Телефон: +49 511 953 8080
E-mail: christine.winter@tiho-hannover.de

Ганноверський ун�верситет �м. Лейбн�ца
(Leibniz Universität Hannover (LUH) – програми на
здобуття навчального ступеня в галуз�
природничих наук, технолог�й, права та
економ�ки, викладання, гуман�тарних та
соц�альних наук)
www.uni-hannover.de/studienangebot 
Контактна особа: Ludolf von Dassel
International Office 
Телефон: +49 511 762 3964 
E-mail: ludolf.vondassel@zuv.uni-hannover.de

Leibniz Universität Hannover
Zentrale Studienberatung
Телефон: +49 511 762 5580
E-Mail: studienberatung@uni-hannover.de

З� списком пропонованих навчальних курс�в (в Нижн�й Саксон�ї) ви можете ознайомитись на
сайт� 
                      www.studieren-in-niedersachsen.de 

список навчальних програм (по вс�й Н�меччин�) ви можете знайти за посиланням 
                      www.hochschulkompass.de

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Сп�вроб�тники центральної консультац�йної
служби ун�верситету �м. Лейбн�ца також
готов� в�дпов�сти на будь-як� ваш� питання
про навчання в м. Ганновер� та допомогти
вам зор�єнтуватися щодо навчання в
Нижн�й Саксон�ї

http://www.hs-hannover.de/studium
http://www.hmtm-hannover.de/de/start
https://rlc-hannover.de/
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http://www.tiho-hannover.de/
http://www.uni-hannover.de/studienangebot
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http://www.studieren-in-niedersachsen.de/
http://www.hochschulkompass.de/

