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Національний контактний центр 
DAAD запускає веб-сайт для допомоги Україні 

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) запустила сьогодні веб-
сайт Національного академічного контактного центру для України. Ця 
платформа пропонує велику кількість інформації та пропозицій 
підтримки для українських студентів та науковців.  

 

«У зв’язку з тим, що кількість людей з України, які шукають у нас притулку 
та захисту, а також продовження навчання чи академічної кар’єри, 
постійно збільшується, наслідки російської загарбницької війни ще більше 
відбиваються на німецьких університетах. Зараз ми припускаємо, що до 
100 000 українських студентів і дослідників будуть найближчим часом 
шукати підтримку та академічні можливості в Німеччині. Для цього 
потрібне відповідне фінансування програм допомоги, а також єдиний 
академічний інформаційний центр для українців», – сказав президент 
DAAD проф. д-р Джойбрато Мукерджі. 

«На прохання Конференції міністрів освіти та культури та за підтримки 
Федерального міністерства освіти ми швидко запустили сайт 
«Національного академічного контактного центру для України». Студенти-
біженці та науковці можуть знайти на ньому найважливішу інформацію для 
свого шляху у Німеччині. Крім того, ми розміщуємо для них різноманітні 
варіанти підтримки від німецьких наукових організацій та вишів. У цьому 
контексті я хотів би подякувати всім членам Альянсу наукових організацій 
за підтримку протягом останніх кількох тижнів», – продовжив Мукерджі. 

Інформація про навчання, перебування та повсякденне життя в 
Німеччині 

Веб-сайт контактного центру містить інформацію для українських студентів 
та науковців про проживання, доступ до університетів, навчання та 
дослідження, а також про повсякденне життя в Німеччині. Він повністю 
доступний німецькою та англійською мовами, українська версія постійно 
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розширюється. Для українських студентів веб-сайт повинен стати 
довідником по німецькій системі вищої освіти. 

Крім того, веб-сайт є платформою для розміщення різноманітних 
пропозицій допомоги німецької науки у стислій та структурованій формі. 
Окрім прямих пропозицій допомоги, для українських студентів та вчених є 
також інформація про німецькі університети, Альянс наукових організацій 
та інші установи й організації в сфері науки, а також студентські спілки та 
фонди. На даний момент на сайті розміщено близько 60 пропозицій 
допомоги зі сфери науки, він постійно оновлюється та поповнюється 
додатковими пропозиціями. 

Національний академічний контактний центр 

Окрім веб-сайту, Національний академічний контактний центр для України 
пропонує  інформацію для індивідуальних запитів на основі 
консультаційної роботи DAAD: українські студенти та науковці можуть 
одразу звертатися українською мовою, доступ безпосередньо 
інтегрований на веб-сайт. Університети, дослідницькі організації та фонди 
також можуть надсилати свої пропозиції щодо підтримки студентів та 
дослідників безпосередньо до DAAD. 

«Від початку нападу Росії на Україну DAAD вже отримала та відповіла на 
понад 1000 запитів по всіх каналах зв’язку. Тому ми розширюємо наш 
спектр консультаційних послуг в умовах великого попиту також і стосовно 
персоналу, і незабаром запропонуємо додаткові консультації з основних 
питань доступу до університетів, навчання та досліджень у Німеччині 
українською мовою», – зазначила д-р Урсула Пайнтнер, директор з 
комунікацій DAAD. 

 

Веб-сайт Національного контактного центру для України  www.daad-
ukraine.org 
 

З питаннями можна звертатись до: 

Крістіан Строва 

Начальник відділу інформації та мережі – S2 
+49 (228) 882-288 
ukraine@daad.de 

 

Контакт для преси: 

Міхаель Флаке 

Керівник прес-служби / прес-секретар 

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
+49 228 882-454 
presse@daad.de 

 

mailto:redaktion@daad.de
https://www.daad-ukraine.org/
https://www.daad-ukraine.org/
mailto:ukraine@daad.de
mailto:presse@daad.de


DAAD  Seite 3   

 

Ця прес-інформація надається вам DAAD – Deutscher Akademischer 
Austauschdienst e.V., Pressestelle, Kennedyallee 50, 53175 Bonn; +49 228 882-
454, presse@daad.de 

Якщо ви більше не бажаєте отримувати ці прес-релізи, надішліть нам, будь 
ласка, повідомлення на адресу: presse@daad.de 
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