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Інформація про систему професійної шкільної освіти у
Баден-Вюртемберзі
Багато шляхів ведуть до мети
У Баден-Вюртемберзі окрім загальноосвітніх шкіл (основна школа, реальна
школа з професійним ухилом, реальна школа, школа спільного навчання та
гімназія) є також професійні школи. Професійні навчальні заклади БаденВюртемберга можуть відвідувати молоді люди віком від 15 до 21 року. Загалом в
державних професійних училищах по всій країні навчається близько 330 000
молодих людей. При цьому професійні училища пропонують майже всі
кваліфікації, які також пропонують загальноосвітні школи (атестат про неповну
середню шкільну освіту, атестат про неповну середню освіту в реальній школі,
кваліфікацію для вступу до технічного коледжу та іспити на атестат зрілості).
Завдяки тісному зв’язку з підприємствами економіки професійні училища також
забезпечують легкий перехід до професійного життя. Професійно-технічні школи
в Баден-Вюртемберзі визнані на національному та міжнародному рівні і є для
багатьох країн взірцем для власної професійної освіти.
Більше половини учениць та учнів відвідують професійні навчальні заклади,
оскільки проходять професійне навчання на підприємствах. Для цього їм
потрібен договір про навчання. Інші навчальні курси в професійних навчальних
закладах готують молодь без місця навчання до кваліфікованого професійного
навчання.
Професійні училища в Баден-Вюртемберзі є в кожному місті та районі поряд з
великими містами, всього їх понад 280. Здебільшого вони спеціалізуються в
сферах ремісничих шкіл, комерційних шкіл або шкіл домашнього господарства
та соціальної педагогіки. Якщо у вас виникнуть запитання щодо пропозицій
професійних навчальних закладів, місцеві заклади професійної освіти з радістю
проконсультують вас.
У Німеччині до 18 років обов’язковим є відвідування професійної школи або
вищої ланки гімназії.

-2-

-3-

Професійне училище/подвійне професійне навчання:
Всесвітньо визнане подвійне професійне навчання відбувається на підприємстві
та в професійному училищі. Воно пропонує високий рівень зв'язку з практикою.
Як правило, учні проводять три з половиною дні на тиждень на підприємстві та
півтора дні на тиждень у професійному училищі. Спектр близько 320 професій
для подвійного навчання пропонує цікавий вибір привабливих можливостей для
усіх молодих людей. Професії поділяються на різні сфери освіти. До них
належать, наприклад, металообробка та електротехніка, транспортна техніка,
технології будівництва та деревообробки, виробництво одягу, кольорова техніка,
догляд за тілом, бізнес та адміністрування, охорона здоров’я, ведення
домашнього господарства, харчування та сільське господарство. Крім договору
про навчання, укладеного з навчальним підприємством, вимог до вступу немає.
Зазвичай навчання триває три роки. Протягом професійного навчання учні
отримують оплату праці і в такий спосіб можуть самостійно з самого початку
заробляти собі на життя.
Освіта виховательки/вихователя, спеціалістки/спеціаліста з догляду
(«медсестри») та інша шкільна професійна підготовка:
Шкільне професійне навчання зазвичай триває від двох до трьох років. Уроки
включають як загальноосвітні предмети, так і фахові дисципліни, включаючи
практичні етапи. Деякі практичні заняття також проводяться у партнерів по
співпраці (напр., у лікарнях). Для навчання пропонується близько 80 фахів у
різних професійних сферах. До них належать, напр., галузі охорони здоров’я,
догляду, харчування, ведення домашнього господарства або навчання професії
виховательки/я. Вимоги до вступу залежать від фаху навчання.
В рамках освітніх пропозицій подвійної кваліфікації професійної школи та
частково в рамках шкільного професійного навчання паралельно до освіти
можна також здобути кваліфікацію для вступу до технічного коледжу.
Підготовка до професійного навчання
Для молодих людей, які не знайшли місця навчання або ще перебувають на
етапі орієнтації, пропонуються різні форми професійної підготовки. До них
належать заняття для молоді з-за кордону з особливими потребами щодо
сприяння вивчанню мови (німецька як друга мова). При цьому йдеться про
пропозиції на повний день, зазвичай із практикою на підприємстві, а інколи за
підтримки соціальних педагогів (AVdual). Протягом до двох років молодь
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підтримується в кар’єрній орієнтації та готується до отримання кваліфікованої
професійної освіти.
Іспити на атестат зрілості: через професійні училища до вищої шкільної
освіти
Професійні школи (денна форма навчання) також пропонують різноманітні
можливості для отримання вищої шкільної освіти. Усі подальші кваліфікації
середньої шкільної освіти від здобуття атестата про неповну середню освіту,
атестата про середню шкільну освіту (дворічне професійне училище), вступної
кваліфікації до вищого технічного коледжу (професійний коледж) до вступної
кваліфікації загальної вищої освіти (професійна гімназія) також можна здобути в
професійних навчальних закладах. Крім поглибленої загальної освіти,
професійні училища за два-три роки також надають професійно-теоретичні
знання за обраною спеціалізацією. На додаток до технічних напрямків на вибір
доступні також такі навчальні курси, наприклад: економіка, соціальне
забезпечення, охорона здоров’я, сільське господарство або харчування.
Професійне підвищення кваліфікації після здобуття професійної освіти
Після завершення професійної освіти молоді дорослі можуть продовжити
навчання в технікумах і готуватися до діяльності на посадах середньої ланки
менеджменту або отримати кваліфікацію для самостійної діяльності. Щодо
дворічних технікумів, то в промислово-технічній сфері є технікуми з технологій та
дизайну, а в комерційній сфері – з економіки. Крім того, є також школи майстрів,
які закладають міцну основу для професійної самостійної діяльності у ремісничій
сфері через здобуття класичної освіти. В окремих сферах ремісництва
майстерський іспит є обов’язковою умовою професійної незалежності. Здобуття
кваліфікації майстра в професійній сфері є для молодих дорослих цікавою
альтернативою академічній кар’єрі.
Подальша інформація
Подальша інформація та поради щодо численних шляхів освіти наведена в
брошурі «Професійна освіта в Баден-Вюртемберзі» ( https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/publikation/did/berufliche-bildung/). Додаткові
консультації можна отримати безпосередньо у професійних училищах.

