
ТНТУ запрошує до участі у програмі подвійних дипломів! 
Якщо Ви бажаєте навчатися на бакалавраті чи на магістратурі Університету 

Прикладних Наук в м. Шмалькальден (Німеччина) (https://www.hs-
schmalkalden.de) та отримати два дипломи – нашого вузу та німецького, 

За напрямками; 

 «Галузеве машинобудування» (бакалавр, магістр), навчання 
англійською мовою 

 «Прикладна механіка» (бакалавр, магістр) навчання англійською 
мовою 

 «Електроінженерія» (бакалавр) навчання англійською мовою 
 «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні 

науки», «Кібербезпека» (бакалавр) навчання німецькою мовою 
 

Наступні рекомендації будуть для Вас корисними ! 

 
Крок 1: відвідати презентацію програм спільних дипломів ТНТУ з 
закордонними закладами вищої освіти або звернутись до відділу 
міжнародного співробітництва ТНТУ (корпус 2, каб.30), де Ви отримаєте усю 
необхідну інформацію.  
 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 

1. Рівень мовної підготовки не нижче B1.  
2. Середній бал успішності не нижче 4.0 (що підтверджується довідкою з 

деканату). 
3. Активна участь у науково-дослідній роботі. 

Загальні правила мобільності студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя розміщені за 
посиланням: tntu.edu.ua/?p=uk/about/inter/mobility-rules 
Відбір учасників здійснюватиметься на умовах конкурсу. 

Бажаючим взяти участь у конкурсному відборі НЕОБХІДНО подати 
наступні документи у відділ міжнародного співробітництва (вул. Руська, 56, 
корпус 2, каб. 30): 
 

1. Заповнену реєстраційну форму (згідно додатку). 
2. Довідку про успішність (деканат). 
3. Мотиваційний лист англійською мовою. 
4. Пройти тестування для оцінки рівня мовної підготовки у відділі 

міжнародного співробітництва ТНТУ. 
Кандидати, яким за результатами відбору буде надано позитивне рішення 
щодо участі у академічній мобільності, повинні будуть заповнити пакет 



документів, що включає аплікаційну форму та угоду на навчання (Learning 
Agreement). Форми документів будуть надіслані відібраним кандидатам. 

Крок 2: Вітаємо, Ви успішно пройшли конкурсний відбір, досягли своєї мети 
і Вас запрошено до Шмалькальдена для подальшого навчання на магістратурі 
та на бакалавраті. Але це лише початок захоплюючого студентського життя у 
Німеччині. Вам доведеться ще дещо зробити для успішного зарахування до 
Університету Прикладних Наук в м. Шмалькальден. В цих рекомендаціях ми 
розповімо Вам, що саме, де і коли Ви повинні зробити для успішного 
зарахування та подальшого навчання. 

Крок 3: процедуру зарахування в Університет  Прикладних Наук в м. 
Шмалькальден можна розділити на дві основні частини. Перша частина 
відбувається в Україні, а друга — в Німеччині.  

Крок 4: перелік документів необхідних для прийняття студента до 
університету Прикладних Наук Шмалькальден, на умовах програми про 
спільне навчання: 

4.1: Реєстраційна форма 
Просимо Вас надіслати копію реєстраційної форми: assist@hs-schmalkalden.de  
(зразок назви файлу: Enrolment_Form_Tkachuk_Vadym) 
Також прикріпіть наступні документи з реєстраційною формою: 
- Копію паспорта; 
- Копія студентського квитка; 
- Копія документу, що засвідчує отримання середньої освіти (атестат) – 

переклад англ. мовою; 
- Копія страхового полісу Європейського зразка; 
- Фото має бути завантажене в аплікаційну форму. 

Примітка: Для зарахування до Університету Німеччини студенти мають 
можливість придбати німецьке медичне страхування під час орієнтовного 
тижня в університеті. Студентам з приватною медичною страхівкою  
необхідно подати заяву на звільнення від зобов'язання щодо німецького 
медичного страхування. Університети Німеччини рекомендують кожному 
студенту придбати німецьку медичну страхівку тому, що не можуть 
гарантувати заздалегідь, чи достатньо Вашої приватної страхівки для 
зарахування чи ні.  

(Це повинно звірятись після Вашого прибуття у Шмалькальден). 
 

4.2: Житло 
Дуже важливим є пошук місця для проживання. Ви можете спробувати 
подати заяву на отримання кімнати в гуртожитку. Ми пропонуємо Вам 
подати заявку в одному з наших студентських гуртожитків університету 



Прикладних Наук Шмалькальден. Посилання на он-лайн заявку: 
https://tl1host.eu/SWJ/#home  

https://www.stw-thueringen.de/english/housing/application-for 
accomodation/bewerbung-auf-wohnplatz-neu.html 
 
Якщо Ви не зможете отримати місце в гуртожитку, то є можливість отримати 
кімнату в спільній квартирі або винайняти цілу квартиру. Для даних цілей є 
багато різних інтернет-ресурсів, таких як: 
 
https://www.wg-gesucht.de,  
https://www.immowelt.de/,  
https://www.immobilienscout24.de/.  
 
Крок 5: пам’ятайте також, що для початку навчання Вам необхідно отримати 
візу. Ми радимо Вам подати заявку на видачу візи якомога раніше. 
Необхідну інформацію Ви можете знайти на сайті посольства Федеративної 
республіки Німеччина в Києві. (https://kiew.diplo.de/ua-uk) 
 
Необхідні документи:  
https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/merkblaetter 
nationalvisum/1250642 
 
Отримання візи з метою навчання у вузі: 
https://kiew.diplo.de/blob/1285736/fe2694da56f63a44c0235f76b3722b66/pdf-
studium-data.pdf 
 

Інформація щодо відкриття блокованого рахунку: 
https://kiew.diplo.de/blob/1284922/1f9eb7f46ec32fd43099f49c31f5e450/pdf-
sperrkonto-data.pdf 
 
Туристичне медичне страхування для подорожуючих за кордон: 
https://kiew.diplo.de/ua-uk/service/05-VisaEinreise/reisekrankenversicherung/1249150 
 

Крок 6: Також Ви повинні скласти індивідуальний навчальний план у 
вашому університеті (ТНТУ). Ця процедура також поділяється на 2 частини. 
По-перше, Ви повинні отримати направлення на навчання за кордоном у 
відділі міжнародного співробітництва, після чого, необхідно отримати 
індивідуальний план навчання на Вашому факультеті. Але було б корисно 
заздалегідь підготувати навчальний план.  
 

Бажаємо успіхів у навчанні в 
Університеті Прикладних Наук м. Шмалькальден! 


