
 
 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 141 (спецвипуск) 
випуску інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної 
науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 

Спеціальний випуск 
присвячений Німецькій службі академічних обмінів (DAAD) 

 

1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців  
 
Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, 
мають можливість провести дослідження в одному з державних або 
державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських 
науково-дослідних установ. 
Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності 
від плану роботи пошукача. 
Розмір стипендії: 
Щомісячна стипендія становить, залежно від наукового ступеня, 1840 євро 
для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем 
кандидата наук) та 1990 євро для професорів, у виключних випадках - 2240 
євро.  
Крім того, DAAD виділяє, як правило, певну суму на проїзд, якщо це не 
беруть на себе організації на Батьківщині пошукача або інша сторона.  
Вимоги до пошукачів: 
Подавати заяву на стипендію DAAD для наукового стажування можуть 
досвідчені науковці, як правило, з науковим ступенем. Всі пошукачі мають 
працювати у ВНЗ або науково-дослідному інституті у своїй країні. 
Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими 
здобутками (наприклад, попередні публікації), переконливий та добре 
спланований науковий план перебування у Німеччині, узгоджений з 
колегою з німецького інституту, до якого планується поїздка. Серед 
документів на заяву має бути письмове підтвердження запланованої 
співпраці, яке чітко посилається на плани пошукача.  



Необхідно мати письмову згоду приймаючого інституту щодо надання 
робочого місця для пошукача. 
Підтримка DAAD за програмою наукового стажування можлива не частіше 
одного разу на три роки. 
Прохання до колишніх стипендіатів фонду ім. Олександра фон Гумбольдта 
звертатися в першу чергу до фонду ім. Гумбольдта. 
Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 
01.09.2009 до 15.11.2009, перебування можна планувати з 01.05. 
наступного року.  
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в 
Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD. 
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.  
 
Більш детальна інформація:  
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm  
 
 

2. Наукові стипендії для аспіратнів та молодих науковців  
 
Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести 
дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких державних 
або державно визнаних ВНЗ або науково-дослідних інститутів.  
Період виплати стипендії визначає відбіркова комісія під час розгляду 
документів. Він може становити – в залежності від робочого плану 
пошукача - як правило, від одного до десяти місяців; для аспірантів, які 
планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих 
випадках чотири роки. Для стипендіатів, які планують захист в Україні, 
стипендії на другий рік не подовжуються. 
DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої 
освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників ВНЗ) або 1000 євро (для 
аспірантів). Стипендія включає також, як правило, плату за медичне 
страхування. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, 
якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата 
або інша сторона.  
Вимоги до пошукачів: 
Подавати заяву на наукову стипендію DAAD для аспірантів та молодих 
науковців можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на 
момент початку стипендії будуть мати диплом спеціаліста або магістра, у 
виняткових випадках диплом бакалавра або диплом кандидата наук.  
Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, обов`язково мають 
бути зарахованими до аспірантури у себе на Батьківщині. Серед документів 
на стипендію, як правило, має бути письмова згода від професора 
(наукового керівника) з Німеччини, який буде керувати стажуванням у ВНЗ, 

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htm


з чітким посиланням на плани пошукача, а також письмова згода 
приймаючого інституту щодо надання робочого місця для пошукача. Якщо 
планується захист дисертації у німецькому ВНЗ, згода має бути від 
наукового керівника.  
Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими 
здобутками, переконливий та добре спланований науковий або навчальний 
проект на період перебування у Німеччині, узгоджений з колегою (науковим 
керівником) з німецького інституту, до якого планується поїздка. 
Володіння німецькою мовою, як правило, є необхідним, при цьому 
необхідний рівень залежить, поміж іншого, від запланованої роботи 
пошукача, від його спеціальності, але й від можливостей вивчення 
німецької мови на Батьківщині. Передусім для фахівців з інженерних та 
природничих наук та за умов, якщо у приймаючому ВНЗ можна 
спілкуватися англійською мовою, допускається знання англійської мови 
(необхідно додати документи, які підтверджують рівень володіння мовою). 
У окремих випадках DAAD розглядає можливість надання стипендії на 
проходження курсу німецької мови (безкоштовного для стипендіатів) перед 
початком наукової стипендії. 
Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у 
Києві з 01.09.2009 до 20.11.2009.  

 
Більш детальна інформація: 
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htm  
 
 

3. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ 
 
Для пошукачів в галузі економіки пропонуються стипендії ERP, для 
пошукачів в галузі політології, соціології, міжнародних відносин, права, 
економіки, державного управління, управління освітою, охорони здоров´я 
та філософії пропонується програма DAAD/OSI) 
Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ навчатися у 
німецькому державному або державно визнаному ВНЗ на післядипломному 
курсі або у магістратурі (Aufbaustudium чи Masterprogramm) та отримати 
ступінь “Diplom“ або “Master”. 
Період виплати стипендії залежить від тривалості післядипломного або 
магістерського курсу або від робочого плану пошукача - він може тривати 
від 10 до 24 місяців. Рішення про надання стипендії приймається на один 
рік, при успішному навчанні студента стипендія подовжується після 
подання відповідної заяви. 
DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає 
також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині. Крім того, 
DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть 
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на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона. Також 
можлива додаткова допомога на навчання та проведення досліджень, на 
оренду житла та перебування членів сім`ї.  
Подавати заяву на стипендію DAAD на навчання для випускників ВНЗ з усіх 
спеціальностей можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше 
на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або 
спеціаліста. Для випускників з моменту закінчення навчання до моменту 
подання заяви повинно минути, як правило, не більше шести років. 
Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми 
досягненнями у навчанні, переконливе обгрунтування професійних та 
особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеччині. 
Для навчання у Німеччині, як правило, є необхідним володіння німецькою 
мовою, особливо для гуманітарних спеціальностей. Виключення можливе 
лише тоді, коли стипендіати будуть навчатися на англомовній програмі. У 
окремих випадках перед початком стипендії DAAD сплачує навчання на 
курсі німецької мови у мовному інституті в Німеччині. 
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 
одного року, не можуть брати участь у конкурсі. 
Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у 
Києві з 01.09.2009 до 20.11.2009.  
 
Більш детальна інформація: 
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm  
 
 

4. Програма DAAD/OSI (OSI = Open Society Institute) 
 
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Інститут відкритого 
суспільства (OSI) проводять спільну стипендійну програму для випускників 
та молодих викладачів ВНЗ з України. Стипендії надаються спільно DAAD 
та OSI з метою навчання або проведення досліджень та захисту дисертації 
у німецьких ВНЗ.  
Метою програми DAAD/OSI є покращення становища в сфері викладання 
та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук в Україні, а також 
налагодження контактів між німецькими та українськими вченими, на основі 
яких можуть самостійно розвиватись подальші міжнародні контакти.  
Стипендії надаються для навчання на максимально дворічних 
магістерських програмах, на трирічну аспірантуру, а також на наукове 
перебування, яке розподіляється на два періоди по три місяці кожний. 
Студентам магістерських програм: 750 євро щомісячно.  
Аспірантам: 1000 євро щомісячно.  
Науковцям зі ступенем кандидата наук: 1.840 євро щомісячно.  

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm


Всім учасникам оплачується проїзд та, якщо необхідно та передбачено 
програмою, вартість мовних курсів.  
Аспірантам після двох років перебування буде оплачена поїздка додому.  
Стипендіатам на магістратуру та аспірантуру, в яких залишилися вдома 
діти дошкільного віку, може щорічно сплачуватися максимально 3-тижнева 
поіздка додому.  
Виплата грошової допомоги на перебування чоловіка/дружини та дітей цією 
програмою не передбачена. 
Після початку навчання у Німеччині для всіх учасників буде організовано 
підготовчу зустріч, крім того, всі учасники цієї програми в рамках свого 
навчання у Німеччині щорічно братимуть участь у організованій з боку 
DAAD та OSI піврічній конференції.  
Для кураторства на післядипломних програмах, якщо на одній програмі 
навчається більше чотирьох стипендіатів, передбачений тьютор. 
Вимоги до пошукачів:  
В рамках програми DAAD/OSI підтримуються переважно гуманітарні, 
суспільні та соціальні науки. До них належать політологія, соціологія, 
міжнародні відносини, право, економіка, державне управління, охорона 
здоров´я, управління освітою та філософія. В окремих випадках можуть 
підтримуватися пошукачі з інших спеціальностей, якщо ці спеціальності 
належать до соціальних та гуманітарних наук..  
Окремі спеціальні умови участі у програмі DAAD/OSI викладені тут 
(англійською мовою): www.daad.org.ua/files/DAAD-OSI eligibility.doc   
 
Більш детальна інформація: 
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm  
 

5. ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі 
економіки 

 
Стипендії фінансуються Федеральним міністерством економіки та 
технології (BMWi) з коштів програми European Recovery (ERP). Вони 
пропонують іноземним випускникам в галузі економіки можливість 
навчатися на післядипломній магістерській програмі у німецьких 
університетах та отримати диплом (як правило, магістра). 
10 - 24 місяці. Всі стипендії спочатку надаються на один академічний рік. 
При позитивній оцінці першого року стипендії можуть подовжуватися до 24 
місяців після подання відповідної заяви.  
DAAD сплачує щомісячну стипендію у розмірі 750 євро, щорічну допомогу 
на навчання в розмірі 460 євро, а також певну суму на проїзд до Німеччини 
та додому. Може сплачуватися допомога на навчання - максимально до 
500 євро у семестр. Інші виплати можуть надаватися після подання 
відповідної заяви. Допомога на перебування членів сім´ї не надається. 

http://www.daad.org.ua/files/DAAD-OSI%20eligibility.doc
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm


На період отримання стипендії стипендіатам з країн-не членів ЄС повністю 
оплачується страхування на випадок хвороби, нещасного випадку та 
страхування громадянської відповідальності. 
Якщо обрана навчальна програма передбачає перебування за кордоном 
Німеччини, фінансування може надаватися, якщо йдеться про перебування 
у країні-члені ЄС (не на Батьківщині), тривалість якого не перевищує 25% 
від всього періоду виплати стипендії.  
За рішенням відбіркової комісії DAAD може профінансувати перед 
початком стипендії курс німецької мови в одному з мовних інститутів 
Німеччини.  
Вимоги до пошукачів: 
Подавати заяву на стипендію ERP можуть висококваліфіковані випускники, 
які найпізніше перед початком стипендії закінчать навчання у ВНЗ з 
відповідним дипломом (бакалавра, спеціаліста тощо). На момент подання 
заяви має пройти не більше шести років після отримання диплому.  
Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми 
досягненнями у навчанні, переконливий мотиваційний лист. У 
мотиваційному листі пошукачам слід розкрити наступні теми та пов´язати їх 
з попереднім навчанням та з професійними цілями: мета та зміст обраної 
навчальної програми, а також фахові, мовні та формальні умови вступу на 
обрану навчальну програму.  
Оскільки кількість місць на кожну навчальну програму є обмеженою, 
рекомендується додатково до бажаної навчальної програми обрати 
принаймні один альтернативний варіант та теж зазначити його у 
мотиваційному листі. 
Паралельно до подання заяви на стипендію пошукачі мають самостійно 
подбати про вступ на навчання у бажаному університеті. Після проведення 
відбору DAAD допоможе своїм стипендіатам в отриманні допуску до 
навчання.  
DAAD пропонує спеціальне кураторство стипендіатам у наступних 
університетах: ВНЗ прикладного напряму м. Оснабрюк (Fachhochschule 
Osnabruck), Університет м. Марбург (Universitat Marburg), Університет 
Ройтлінген (Reutlingen University), Університет м. Трір (Universitat Trier). 
Пошукачі, які готові відмовитися від кураторства DAAD, можуть вільно 
обирати ВНЗ у Німеччині. 
Можна подавати заяви одночасно до декількох університетів. Якщо 
декілька з них одночасно нададуть допуск до навчання, рішення щодо 
вибору університету буде приймати DAAD за домовленістю з 
університетами.  
Перед початком стипендії необхідно підтвердити DAAD наявність допуску 
до навчання на обраній програмі німецького ВНЗ. Документ про надання 
стипендії DAAD набуде чинності лише в тому разі, якщо DAAD своєчасно 
отримає підтвердження про допуск до навчання.  



Пошукачі мають довести наявність рівня знання мов, необхідного для 
навчання на обраній програмі.  
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 
одного року, не можуть брати участь у конкурсі. 
Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у 
Києві з 01.09.2009 до 20.11.2009. 
 
Більш детальна інформація: 
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_erp.htm  
 

Випуск № 141 (спецвипуск) інформаційної системи «Джерело» 
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра, Божок Валерія  
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів    Шукаєв С.М. 
2.11.09 
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