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Річниця російського вторгнення 

“Довгострокова солідарність з Україною вкрай 
важлива" 
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) у першу річницю 
російського вторгнення в Україну звертає увагу на становище вищих 
навчальних закладів та студентів у країні. Також вона закликає до 
довгострокової підтримки українських вищих навчальних закладів, а 
також українських студентів і дослідників з числа біженців у 
Німеччині. Необхідні перспективи для швидкого відновлення 
сектору вищої освіти після закінчення війни. Крім того, Україні 
необхідно ще більше наблизитися до європейського простору 
досліджень та вищої освіти. 

"Через рік після вторгнення Росії в Україну в країні все ще триває війна, 
люди стикаються зі смертями, зазнають великих страждань і поневірянь. 
Вищі навчальні заклади також зазнали нападів і руйнувань. Багато 
студентів та вчених намагаються продовжити навчання або дослідження 
під обстрілами", - сказав президент DAAD професор д-р Джойбрато 
Мукерджі незадовго до річниці 24 лютого. "DAAD, виші та студентські 
спілки, що входять до її складу, від початку війни твердо стоять на боці 
народу України. Німецькі виші та їхні студентські спілки 
продемонстрували минулого року велику активність при прийомі та 
підтримці студентів, дослідників та проектів з українськими 
партнерськими університетами." З продовженням війни довгострокові 
перспективи для українських вишів та біженців з вищою освітою в 
Німеччині стають все важливішими: „Нам потрібна широка і багаторічна 
ініціатива підтримки в Німеччині, яка має охоплювати допомогу 
українським біженцям, заходи щодо збереження німецько-українських 
партнерств між вишами та довгострокове сприяння відновленню вищих 
навчальних закладів після закінчення війни“, - продовжив Мукерджі. 
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Програми для біженців та українських вищих навчальних закладів  

Минулого року DAAD за фінансової підтримки Міністерства закордонних 
справ Німеччини, Федерального Міністерства освіти і досліджень та 
Міністерства розвитку Німеччини змогла мобілізувати близько 21 
мільйона євро на проекти, пов'язані з Україною. Основна увага була 
зосереджена на підтримці освітньої діяльності вишів в Україні, а також 
на наданні допомоги та стипендій українським студентам та науковцям у 
Німеччині. Для цього DAAD підтримала близько 170 проектів між 
німецькими та українськими партнерськими вишами, зокрема, з 
дигіталізації викладання та управління вищими навчальними закладами. 
Крім того, були розширені або оновлені програми DAAD для підтримки 
українських студентів-біженців та підвищення їхньої кваліфікації. Це 
дозволило надати підтримку близько 10 тисячам українських студентів 
та науковців в рамках програм DAAD та Erasmus. За допомогою 
Національного академічного контактного центру для України DAAD з 
березня 2022 року також централізовано надає інформацію та допомогу 
українським студентам та дослідникам, які втекли до Німеччини. 

Голоси з України 

"Неможливо уявити повоєнну відбудову України без оновленої та 
реформованої української системи освіти. Зрештою, це впливає на 
демократичні цінності, які панують у суспільстві, здатність людей 
мислити критично, брати на себе лідерську відповідальність, генерувати 
важливі ідеї і створювати нові знання. Таким чином, відродження 
України після перемоги у війні залежатиме, крім іншого, від ролі, яку 
українські університети відіграватимуть у подальшому суспільному 
розвитку країни. Україна має приділити особливу увагу створенню 
сучасних автономних університетів, конкурентоспроможних на 
міжнародному рівні. Діяльність DAAD зробила значний внесок у розвиток 
академічної сфери в України. Безсумнівно, подальша німецько-
українська співпраця призведе до швидшої адаптації українських вищих 
навчальних закладів до європейського академічного середовища“, - 
сказав професор д-р Сергій Квіт, президент Національного університету 
"Києво-Могилянська академія". 

Необхідні тривалі зусилля 

З точки зору DAAD, різноманітні проекти підтримки німецьких вищих 
навчальних закладів повинні отримувати надійне і довгострокове 
фінансування з боку Федерального уряду. "Для швидкого та успішного 
наближення України до ЄС та комплексної реконструкції української 
системи вищої освіти нам у Німеччині необхідний план дій до 2030 року. 
Зрештою, тісні й тривалі зв'язки між українськими вишами і науково-
дослідними інститутами та європейськими і німецькими партнерами 
також підвищують безпеку в Європі“, - сказав президент DAAD.  

 

Контакти для преси 

Міхаель Флаке  
Керівник прес-служби / прес-секретар-SB03  
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Цей прес-реліз для Вас підготувала DAAD - Німецька служба академічних обмінів, прес-
служба, Кеннедіаллее 50, 53175 Бонн; +49 228 882-454, presse@daad.de 

Якщо Ви більше не хочете отримувати прес-релізи, будь ласка, надішліть нам відповідне 
повідомлення за адресою presse@daad.de . 


