
Hast du noch Fragen?

INSTEP
Початковий етап навчання 
іноземних студентів

Курси з підготовки до навчання 
для іноземних абітурієнтів та 
абітурієнтів зі статусом біженця

Як ви можете взяти участь?

1. Подайте заявку на сайті www.uni-assist.de на на-
вчальний курс, який викладається німецькою мо-
вою в Ольденбурзькому університеті, та який ви 
хочете вивчати;

або
Якщо у вас є статус біженця, ви можете подати 
заявку на сайті www.uni-assist.de, щоб взяти участь у 
програмі з підготовки до навчання у вищому навчаль-
ному закладі (INSTEP) для біженців.

2. Візьміть участь у вступному екзамені з мови.

Які є вимоги?

Щоб скласти вступний екзамен, вам знадобиться рі-
вень А2 або вище. Крім того, вам необхідна належна 
попередня освіта / відповідний (шкільний) атестат, який 
дозволяє вам навчатися.

Для деяких навчальних спеціальностей існують додат-
кові вимоги.

Яка вартість курсів з підготовки до 
навчання у вищому навчальному 
закладі?

Абітурієнти: Плата за навчання за семестр 
Біженці: безкоштовно

До якого числа можна подати заявку?

На літній семестр — до 15 січня,
На зимовий семестр — до 15 липня,

Додаткова інформація

Іноземні абітурієнти:      
uol.de/en/study-in-oldenburg/ 
study-preparation

Біженці: 
uol.de/en/refugees/studying-in-oldenburg

У вас є ще запитання?
Міжнародний офіс 

Катя Кабот-Ларсен (Katja Kaboth-Larsen) 
welcome@uol.de

Відділ зарахування студентів у вищий 
навчальний заклад  

Для абітурієнтів: Міхаела Клончинські  
(Michaela Klonczynski)  
admission.bachelor@uol.de

Для біженців: Гернот Люкс (Gernot Lucks)  
admission.master@uol.de

Мовний центр

Клара Ліманн (Clara Liehmann) 
studienvorbereitung.deutsch@uol.de

Консультаційний центр з питань освіти і 
кар’єри

studienberatung@uol.de



Hast du noch Fragen? Що пропонують курси з підготовки до навчання?
 — На курсах передвузівської підготовки з вивчення 

німецької мови ви кожного дня проходите підготовку 
до навчання та повсякденного життя в Німеччині. 
Вони проводяться щоденно, тривають чотири години і 
завершуються складанням іспиту DSH. Існують курси 
вивчення німецької мови на рівні B1, B2 та C1. Курси 
передвузівської підготовки з вивчення німецької мови 
є обов’язковими.

 — Один раз на тиждень ви відвідуватимете курси з 
вивчення німецької мови (Deutsch PLUS), під час 
навчання ви можете поглибити свої знання німецької 
мови, спілкуючись з місцевими студентами.

 — Хочете познайомитися з новими друзями і спільно 
провести час? Міжнародний офіс пропонує екскурсії 
та заходи для проведення дозвілля.

 — Чи хотіли б ви, щоб хтось надав вам підтримку, коли 
ви приїдете в Ольденбург? Зареєструйтеся, щоб 
взяти участь у програмі Buddy!  

 — Беручи участь у міжкультурних тренінгах, у вас є 
можливість обмінюватися ідеями з іншими іноземни-
ми та місцевими студентами, задавати запитання та 
класифікувати свій пережитий досвід.

 — Чи помічаєте ви, що хотіли б ще раз поговорити про 
своє рішення щодо курсу навчання або проаналі-
зувати свої цілі? Беручи участь у консультаціях та 
заходах консультаційного центру з питань освіти і 
кар’єри (ZSKB), ви отримаєте супровід в процесі своєї 
навчальної орієнтації.

 — Відвідуючи освітню студію ZSKB, ви берете участь 
у практичних семінарах, пов’язаних з науковою 
роботою та написанням.

 — Факультети Ольденбурзького університету пропону-
ють підготовчі курси та консультації щодо спеці-
альності. 

 — У вас все ще є багато запитань? Міжнародний офіс, 
консультаційний центр з питань освіти і кар’єри 
(ZSKB), відділ зарахування студентів та багато інших 
організацій пропонують персональні консультації. 
Просто заходьте до нас!

Для кого призначені курси INSTEP 
з підготовки до навчання у вищому 
навчальному закладі?

Ви є іноземним абітурієнтом/абітурієнткою і бажаєте 
навчатися в Ольденбурзькому університеті та скориста-
тися програмою з підготовки до навчання, де ви здобу-
дете необхідні знання з німецької мови, познайомитеся 
з іншими абітурієнтами та відкриєте для себе Ольден-
бурзький університет? Тоді програма з підготовки до 
навчання INSTEP — це саме те, що вам потрібно!

Як відбувається організація програми з 
підготовки до навчання?

Ви можете розпочати підготовку до навчання перед 
зимовим або літнім семестром. Залежно від вступного 
рівня програма підготовки триває від одного до двох се-
местрів. Підготовка до навчання завершується складан-
ням іспиту з німецької мови для вступу до університету 
(DSH) після завершення курсів передвузівської підго-
товки з вивчення німецької мови на рівні C1. 

В якості абітурієнта ви зараховуєтеся на курси з підго-
товки до навчання та оплачуєте вартість навчання за 
поточний семестр. Якщо у вас є статус біженця, ви буде-
те зареєстровані на навчання в якості вільного слухача 
та звільнені від усіх оплат.

Ваш шлях до підготовки до навчання 
у вищому навчальному закладі 

Реєструйтеся на сайті  
www.uni-assist.de  

(з 15 січня до 15 липня)

Вступний екзамен з мови  
(середина березня / вересня)

Зарахування / реєстрація на 
навчання в якості вільного 
слухача до кінця березня / 

вересня

Орієнтація в університеті  
(квітень / жовтень)

Початок курсів з підготовки  
до навчання

Відділ зарахування студентів у вищий на-
вчальний заклад

 ‒ Консультації щодо подачі заявок та вступу

Міжнародний офіс

 ‒ Консультації та орієнтаційні настанови
 ‒ Міжкультурні практичні семінари 
 ‒ Програма Buddy
 ‒ Екскурсії та заходи

Факультети та навчальні предмети

 ‒ Курси з підготовки та переорієнтації
 ‒ Консультації щодо спеціальності

Мовний центр

 ‒ Курси передвузівської підготовки з вивчення 
німецької мови

 ‒ Екзамен з німецької мови для зарахування у 
вищий навчальний заклад (DSH)

 ‒ Курси німецької мови (Deutsch PLUS)
 ‒ Курси англійської та інших мов

Консультаційний центр з питань освіти і 
кар’єри

 ‒ Пропозиції щодо освітньої орієнтації та вибору 
майбутньої професії

 ‒ Практичні семінари, пов’язані з науковою 
роботою та написанням

 ‒ Консультації з написання


