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1. Schulen im berufsbildenden Bereich
Професійно-технічні училища 1/2

• 24 Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
24 професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються державою

mit je 4-7 Schulformen und ca. 215 Bildungsgängen, die zu unterschiedlichen, bundes- oder landesrechtlich geregelten beruflichen und/oder 
schulischen Abschlüssen führen
з 4-7 типами шкіл кожен та приблизно з 215 освітніми програмами, які призводять до різних професійних та / або шкільних кваліфікацій, що 
регулюються федеральним або земельним законодавством.

Schulformen | Типи шкіл Bildungsgänge | Програми

Berufsschule (BS)

Професійно-технічне училище (ПТУ)

duale Ausbildungen in ca. 170 (SJ 2021/2022)

дуальна освіта приблизно 170 (SJ 2021/2022) 

von bundesweit 324 anerkannten Ausbildungsberufen gemäß Verzeichnis 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB, 2022):

до 324 навчальних професій, визнаних по всій Німеччині відповідно 

Довіднику Федерального інституту професійної освіти і навчання (BIBB, 

2022)

dual | дуальний:

Ausbildungsbetrieb → verantwortlich für praktische Ausbildung

Навчальне підприємство → відповідальне за практичне навчання 

Berufsschule → verantwortlich für theoretische Ausbildung

Професійно-технічне училище → відповідальне за теоретичну підготовку
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Schulformen | Типи шкіл Bildungsgänge | Програми

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Рік професійної підготовки

Berufsfachschule (BFS) ohne beruflichen Abschluss

Професійно-технічне училище (ПТУ) без професійної 

кваліфікації

Berufsfachschule (BFS) mit beruflichem Abschluss

Професійно-технічне училище (ПТУ) з професійно-технічною 

кваліфікацією

Berufsfachschulen (BFS) Gesundheitsfachberufe

Професійно-технічні навчальні заклади (ПТУ) з медичним 

напрямком (охорона здоров’я, медицина)

Fachoberschule (FOS) | Професійно-технічна вища школа 

Berufliches Gymnasium (BGym) | Професійна гімназія

Fachschule (FS) | Коледж

vollzeitschulische Bildungsgänge (45 im SJ 2021/2022)

програми денної форми навчання (45 im SJ 2021/2022)

Schule → verantwortlich für theoretische Ausbildung in Schule und praktische 

Ausbildung in Praxiseinrichtungen 

Школа → відповідальна за теоретичну підготовку в школах і практичну 

підготовку в практичних установах 

• über 160 Schulen in freier Trägerschaft (größtenteils vollzeitschulische Bildungsgänge)
понад 160 незалежних шкіл (переважно денної форми навчання)

• 44 Pflegeschulen
44 школи з надання медичної допомоги та догляду
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2. Aufnahme an Berufsbildenden Schulen
Запис до професійно-технічних 
навчальних закладів
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2. Aufnahme an Berufsbildenden Schulen
Запис до професійно-технічних навчальних закладів

• in der Zuständigkeit der Schulen: s. Anlage (Kontaktdaten aller BbS in öffentlicher Trägerschaft in 
LSA)
обов’язки (компетенція) шкіл: дивіться додаток (контактні дані всіх ПТУ, що перебувають під 
наглядом та керівництвом Державного управління освіти Landesschulamt)

• nicht jede Schule hält alle Bildungsgänge vor (unterschiedliches Bildungsangebot)
не кожна школа пропонує всі курси освіти (різні освітні пропозиції)

Duale Ausbildung | Дуальна освіта Vollzeitschulische Bildungsgänge | Денна форма навчання

Ausbildungsbetrieb meldet Schüler/-in an der zuständigen Schule an

Навчальне підприємство реєструє студента у відповідальній школі

zuständige Schule: Ausbildungsplatzprinzip (Ort des 

Ausbildungsbetriebes)

Відповідальна школа: принцип місця навчання

(місцезнаходження навчального підприємства)

plus: gesetzliche Regelungen (Fachklassenerlass, bilaterale 

Vereinbarungen, KMK-Splitterberufeliste)

плюс: правові норми (постанова про клас спеціаліста, двосторонні 

договори, список професій)

volljährige/r Schüler/-in bzw. die Sorgeberechtigten nicht volljähriger 

Jugendlicher melden sich bzw. ihr Kind an der zuständigen Schule an

Повнолітній учень або законні опікуни підлітків, які не досягли 

повноліття, реєструють себе або свою дитину у відповідальній 

школі

zuständige Schule: Wohnortprinzip (Wohnsitz der Schülerin/des 

Schülers)

Відповідальна школа: принцип проживання (проживання учня)

auswärtige Beschulung, wenn Bildungsgang an zuständiger Schule 

nicht vorgehalten wird oder auf Ausnahmeantrag

екстернатне навчання, якщо у відповідальній школі немає курсу 

підготовки або за запитом про виключення 
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3. Schulabschlüsse als Zugänge zu den 
Bildungsgängen – erreichbare Abschlüsse
Атестат про закінчення школи як доступ до 
освітніх програм – досяжна кваліфікація

Die vollständigen Aufnahmevoraussetzungen und Bedingungen für den Erwerb der möglichen
Abschlüsse sind definiert in schulformspezifischen Vorschriften der Verordnung über Berufsbildende
Schulen, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Gesundheitsfachberufe, Verordnung über die
Pflegeberufe.

Повні вимоги до вступу та умови набуття можливої кваліфікації визначені в положеннях про
шкільні типи у Постанові про професійно-технічні училища, Постанові про навчання та іспити
професій охорони здоров'я, Постанові про медсестринські професії.
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3.1 ungeachtet des schulischen Abschlusses
незалежно від атестата про закінчення школи

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені

Berufsschule (BS) | Професійно-

технічне училище

(i. d. R. dreijährige duale Ausbildung, gibt 

aber auch zweijährige und 3,5-jährige)

(як правило, трирічне дуальне 

навчання, але також дворічне та 3,5-

річне навчання) 

Bedingung: Ausbildungsvertrag mit einem 

Unternehmen

Умова: договір на навчання з 

компанією (підприємством)

 Berufsschulabschluss 

Диплом професійно-технічного училища 

 Hauptschulabschluss (Erwerb mit erfolgreicher Absolvierung der Berufsschule)

Атестат про закінчення Hauptschule (Придбання після успішного закінчення ПТУ)

 (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse) 

(розширений) атестат про закінчення Realschulе (за наявності відповідних 

досягнень та володіння іноземними мовами)

 Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit 

Realschulabschluss vorhält)

Професійна кваліфікація вступу до вищої освіти (після додаткового екзамену, 

якщо ПТУ надає додаткову пропозицію для школярів з атестатом Realschulе)

 Berufsabschluss (in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach Kammerprüfung)

Професійна кваліфікація (за визнаною професійною спеціальністю після 

екзамену)
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3.2 Zugang ohne Schulabschluss
Доступ без атестата про закінчення школи

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) | Рік професійної 

підготовки (BVJ)

(Schulpflichterfüllung und Vorbereitung auf berufliche 

Ausbildung)

(обов'язкове навчання та підготовка до професійного 

навчання)

Hauptschulabschluss 

Атестат про закінчення середньої школи 

(Hauptschule)

Berufsvorbereitungsjahr – Sprache (BVJ-S) | Рік 

професійної підготовки – мова (BVJ-S)

(Vorbereitung von SuS mit Migrationshintergrund auf BS 

oder BVJ)

(Підготовка студентів з міграційним фоном для BS або 

BVJ)

___
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3.3 Zugang mit Hauptschulabschluss
Вступ з атестатом про закінчення середньої школи

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені 

Berufsfachschulen ohne beruflichen Abschluss | 

Професійно-технічні навчальні заклади без професійної 

кваліфікації:

 einjährige Berufsfachschule Wirtschaft

річне ПТУ з економічним напрямком

 einjährige Berufsfachschule Technik

річне ПТУ з технічним напрямком

 zweijährige Berufsfachschule Sozialpflege

дворічне ПТУ з соціальної допомоги

(erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen nach schulischer Abschlussprüfung)

(розширений) атестат про закінчення Realschulе (за наявності відповідних досягнень після випускного шкільного 

іспиту)

Berufsfachschulen mit beruflichem Abschluss | Професійно-

технічні навчальні заклади з професійною кваліфікацією:

 einjährige Berufsfachschule Pflegehilfe

річне медичне училище

 zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege

дворічне ПТУ по догляду за дитиною 

 zweijährige Berufsfachschule Kosmetik

дворічне професійно-технічне училище косметики

 dreijährige Berufsfachschule Assistenz für Ernährung und 

Versorgung, Schwerpunkt Hauwirtschaft und Familienpflege

трирічне ПТУ, спеціалізація з харчування та догляду, 

зосередження на домашній економіці та сімейному 

догляді

berufliche und schulische Abschlüsse | Професійно-технічні та шкільні кваліфікації:

 Staatlich anerkannte Pflegehelferin/Staatlich anerkannter Pflegehelfer

Затверджений державою помічниця (к) медсестри

 Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse 

nach schulischer Abschlussprüfung)

Няня, сертифікована державою

плюс: (розширений) атестат про закінчення Realschulе (якщо відповідні досягнення та знання іноземної 

мови доступні після випускного шкільного іспиту)

 Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich geprüfter Kosmetiker plus (erweiterter) Realschulabschluss s. 

Kinderpflege

Державний сертифікований косметолог плюс (розширений) атестат про закінчення Realschulе, няня, 

сертифікована державою 

 Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich geprüfter Assistent für Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt 

Hauswirtschaft und Familienpflege plus (erweiterter) Realschulabschluss s. Kinderpflege

Державний сертифікований помічник з харчування та постачання, зосереджений на домашньому 

господарстві та догляді за сім'єю плюс (розширений) атестат про закінчення Realschulе, няня, 

сертифікована державою 

Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe | Професійно-

технічне училище медичних професій:

 Masseurin und medizinische Bademeisterin/Masseur und 

medizinischer Bademeister (2-jährig)

медичні працівники, масажисти (дворічне) та інші

beruflicher Abschluss | Професійна кваліфікація:

 Masseurin und medizinische Bademeisterin/Masseur und medizinischer Bademeister

Масажисти, медичні працівники
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3.4 Zugang mit Realschulabschluss
Вступ з атестатом про закінчення середньої школи (Realschule) 1/3

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені 

Zweijährige Berufsfachschulen mit beruflichem Abschluss | 

Дворічні професійно-технічні училища з професійною 

кваліфікацією:

 Kaufmännische Assistenz für Fremdsprachen und 

Korrespondenz

Помічник підприємця (економіста) з іноземних мов та 

листування

 Kaufmännische Assistenz für Bürowirtschaft

Помічник підприємця (економіста) для управління 

офісом

 Kaufmännische Assistenz für Informationsverarbeitung

Помічник  економіста з обробки інформації

 Assistenz für Tourismus, Schwerpunkt Touristik

Помічник для туризму, орієнтація на туризм

berufliche Abschlüsse | Професійна кваліфікація 

plus: erweiterter Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse nach schulischer Abschlussprüfung)

Плюс: розширений атестат про закінчення Realschule (за наявності відповідних досягнень та 

навичок іноземної мови після випускного шкільного іспиту)

plus: Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit 

Realschulabschluss vorhält, und in Verbindung mit einem halbjährigen einschlägigen Praktikum oder 

einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit)

Плюс: професійна кваліфікація вступу до вищої освіти (після додаткового екзамену, якщо ПТУ

надає додаткову пропозицію для школярів з атестатом про закінчення Realschule, та у 

поєднанні з шестимісячним відповідним стажуванням або щонайменше двома роками 

професійної діяльності)

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für 

Fremdsprachen und Korrespondenz 

Державний сертифікований асистент економіста/ з іноземних мов та листування

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für 

Bürowirtschaft 

Державний сертифікований асистентекономіста з управління офісом

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für 

Informationsverarbeitung

Асистент/державний сертифікований помічник економіста з обробки інформації

 Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich geprüfter Assistent für Tourismus, Schwerpunkt 

Touristik

Асистент/державний сертифікований асистент з туризму, фокус на туризмі

LSchA/Referat 25/Übersetzung LISA FB 4/25.11.2022
12



3.4 Zugang mit Realschulabschluss
Вступ з атестатом про закінчення середньої школи (Realschule) 2/3

 Biologisch-technische Assistenz

Медико(біо)-технічна допомога

 Chemisch-technische Assistenz

Хіміко-технічна допомога

 Elektrotechnische Assistenz

Електротехнічна допомога

 Informationstechnische Assistenz

Допомога в інформаційних технологіях

 Gestaltungstechnische Assistenz

Допомога в проектуванні

 Medientechnische Assistenz

Медіа-технічна допомога

 Sozialassistenz

Соціальна допомога

 Staatlich geprüfte Biologisch-technische Assistentin/Staatlich geprüfter Biologisch-

technischer Assistent

Асистент/ державний сертифікований біологічний технічний асистент

 Staatlich geprüfte Chemisch-technische Assistentin/Staatlich geprüfter Chemisch-

technischer Assistent

Асистент/ сертифікований державою хіміко-технічний асистент

 Staatlich geprüfte Elektrotechnische Assistentin/Staatlich geprüfter 

Elektrotechnischer Assistent

Асистент/ державний сертифікований асистент з електротехніки

 Staatlich geprüfte Informationstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter 

Informationstechnischer Assistent

Асистент/ Державний сертифікований асистент з інформаційних технологій

 Staatlich geprüfte Gestaltungstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter 

Gestaltungstechnischer Assistent

Асистент/ Державний сертифікований асистент з проектування

 Staatlich geprüfte Assistentin für Medientechnik /Staatlich geprüfter Assistent für 

Medientechnik

Державний сертифікований асистент з медіатехнологій

 Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich geprüfter Sozialassistent

Державний сертифікований асистент з соціальної роботи
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3.4 Zugang mit Realschulabschluss   
Вступ з атестатом про закінчення середньої школи (Realschule) 3/3

Berufsfachschulen für Gesundheitsfachberufe in den Fachrichtungen | Професійно-

технічні училища медичних професій за напрямами:

 Diätassistenz (3-jährig) | асистент дієтолога (3 роки)

 Ergotherapie (3-jährig) | ерготерапія (3 роки)

 Pharmazeutisch-technische Assistenz (2,5-jährig) | Фармацевтично-технічний

асистент (2,5 роки)

 Physiotherapie (3-jährig) | фізіотерапія (3 роки)

 Medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik (3-jährig) | медично-

технічний асистент для функціональної діагностики (3 роки)

 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (3-jährig) | медично-технічний 

асистент-лаборант (3 роки)

 Logopädie (3-jährig) | логопедія (3 роки)

berufliche Abschlüsse | Професійна кваліфікація

 Diätassistentin/Diätassistent | асистент дієтолога 

 Ergotherapeutin/Ergotherapeut | ерготерапевт

 Pharmazeutisch-technische Assistentin/Pharmazeutisch-technischer Assistent | 

Фармацевтично-технічний асистент

 Physiotherapeutin/Physiotherapeut | фізіотерапевт

 Medizinisch-technische Assistentin/Medizinisch-technischer Assistent für 

Funktionsdiagnostik | медично-технічний асистент для функціональної 

діагностики 

 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin/ Medizinisch-technischer 

Laboratoriumsassistent) | медично-технічний асистент-лаборант

 Logopädin/Logopäde | логопед

Zweijährige Fachoberschule in den Fachrichtungen | Дворічна професійно-технічна 

вища школа за напрямами підготовки:

 Wirtschaft und Verwaltung mit Schwerpunkten | Бізнес та адміністрування з акцентом 

на

a) Wirtschaft | Економіка

b) Verwaltung und Rechtspflege | Адміністрування та юридична допомога

 Technik mit den Schwerpunkten | Технології з акцентом на

a) Ingenieurtechnik | Інженерінгові технології

b) Medientechnik | Медіа-технології

 Gesundheit und Soziales mit den Schwerpunkten | Охорона здоров'я та соціальні 

справи з акцентом на

a) Gesundheit | Охорона здоров'я 

b) Sozialwesen | Соціальні справи 

 Ernährung und Hauswirtschaft | Харчування і ведення домашнього господарства

 Gestaltung | Формування

Fachhochschulreife

Професійна кваліфікація вступу до вищої освіти 

Pflegeausbildung (3-jährig)

Навчання з медичної допомоги та догляду (3 роки)

beruflicher Abschluss: Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Професійна кваліфікація: Медична сестра (медбрат)
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3.5 Zugang mit Hauptschul- bzw. Realschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung (weitere 
differenzierte Zugangsmöglichkeiten gemäß BbS-VO)
Вступ з атестатом про закінчення Realschule або Hauptschule та закінченим професійним навчанням
(подальші диференційовані варіанти вступу відповідно до BbS-VO) 1/2

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені

Einjährige Fachoberschule | Професійно-технічна вища 

школа (1 рік)

Fachhochschulreife

Професійна кваліфікація вступу до вищої освіти 

Fachschulen in den Fachbereichen | Професійно-технічні 

коледжі на наступних кафедрах:

 Agrarwirtschaft in der Fachrichtung Landwirtschaft (2-

jährig)

Агрономія у сфері сільського господарства (2 роки)

 Technik (2-jährig) in den Fachrichtungen

Технології (2 роки) за напрямами підготовки 

Bautechnik mit den Schwerpunkten | Технологія 

будівництва з акцентом на: 

a) Hochbau | Будівництво будівлі

b) Tiefbau | Будівництва

Biotechnik | Біотехнології

Chemietechnik mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik | 

Хімічне машинобудування з акцентом на технологію 

виробництва

Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt | Електротехніка з 

акцентом на: 

Energietechnik und Prozessautomatisierung | Енергетичні 

технології та автоматизація процесів

Fahrzeugtechnik | Автомобільна техніка

Maschinentechnik/Maschinenbautechnik mit dem 

Schwerpunkt Produktionstechnik | 

Машинобудування/машинобудування з акцентом на 

технологію виробництва

qualifizierte Abschlüsse der beruflichen Weiterbildung nach staatlicher Prüfung (Ziel: Befähigung von Fachkräften 

mit Berufserfahrung zur Übernahme von Führungsverantwortung, ggf. Vorbereitung auf Meisterprüfung)

Підвищення кваліфікації зі складанням державного іспиту (мета: кваліфікація фахівців з професійним 

досвідом для прийняття на себе управлінської відповідальності, при необхідності підготовки до іспиту 

магістра)

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse)

плюс: (розширений) атестат про закінчення Realschulе (за наявності відповідних досягнень та володіння 

іноземними мовами)

plus: Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit Realschulabschluss 

vorhält)

плюс: професійна кваліфікація вступу до вищої освіти (після додаткового екзамену, якщо ПТУ надає 

додаткову пропозицію для школярів з атестатом про закінчення Realschulе)

 Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt

Державний сертифікований економіст аграрного бізнесу

 Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker (Bachelor Professional in Technik)

Державний сертифікований технік (бакалавр з технологій)

LSchA/Referat 25/Übersetzung LISA FB 4/25.11.2022 15



Fachschulen

 Wirtschaft (2-jährig) in den Fachrichtungen

Економіка (2 роки) з наступних дисциплін:

Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten

Бізнес-адміністрування з акцентом на

a) Finanzwirtschaft | Фінанси

b) Personalwirtschaft | Людські ресурси

c) Marketing | Маркетінг

d) Wirtschaftsinformatik | Бізнес-інформатика

Logistik | Логістика

 Sozialwesen in den Fachrichtungen

Соціальна робота з наступних дисциплін:

Sozialpädagogik (3-jährig)

Соціальна педагогіка (3 роки)

Heilerziehungspflege (3-jährig)

Медична допомога (3 роки)

Heilpädagogik (18 Monate)

Медична педагогіка (18 місяців)

 Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt (Bachelor Professional in Wirtschaft)

Державний сертифікований бізнес-економіст (бакалавр економічних спеціальностей)

 Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Затверджений державою педагог (бакалавр із соціальної роботи)

 Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger (Bachelor Professional in 

Sozialwesen)

Затверджена державою медичний прцівник з лікувальної освітою (бакалавр із соціального забезпечення)

 Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Staatlich anerkannter Heilpädagoge (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Затверджений державою педагог-медичний працівник (бакалавр із соціальної роботи)
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3.6 Zugang mit erweitertem Realschulabschluss
Вступ з розширеним атестатом Realschule

Zugänge | Шляхи erreichbare Abschlüsse | Досяжні ступені

Berufliches Gymnasium in den Fachrichtungen

Професійно-технічна гімназія за спеціальностями:

 Gesundheit und Soziales

Охорона здоров'я та соціальні питання

 Wirtschaft | Економіка

 Technik mit den Schwerpunkten

Технології з акцентом на

a) Informationstechnik

Інформаційні технології

b) Ingenieurwissenschaften

Інженерінгові технології

allgemeine Hochschulreife (Abitur)

загальноосвітня кваліфікація вступу до вищої освіти 

(Abitur)

schulischer Teil der Fachhochschulreife

шкільна частина вступу до вищої освіти 
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4. Durchlässigkeit des berufsbildenden 
Systems
Гнучкість системи професійно-
технічної освіти
- Beispiele - Приклади
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4. Durchlässigkeit des berufsbildenden Systems – Beispiele
Гнучкість системи професійно-технічної освіти –
приклади 1/2

 Beispiel 1 | Приклад 1

BVJ-S → gute Deutschkenntnisse → BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Wirtschaft → Realschulabschluss → zweijährige 

Fachoberschule → Fachhochschulreife → Studium oder BGym (ggf. ohne Einführungsphase in Abhängigkeit von Schwerpunkt der Fachoberschule) →

Abitur

ПТУ – Рік професійної підготовки – мова → добрі знання німецької мови → ПТУ з проф. Підготовки (1 рік) → атестат Hauptschulе → ПТУ з 

економічним профілем (1 рік) → атестат Realschulе → вища технічна школа (2 роки) → Професійна кваліфікація вступу до вищої освіти → 

Навчання у вишу або гімназія (можливо, без вступної фази в залежності від спрямованості технічної вищої школи) → Abitur

 Beispiel 2 | Приклад 2

BVJ-S → gute Deutschkenntnisse → duale Ausbildung → Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf (z. B. 

Hotelfachfrau/Hotelfachmann) + Realschulabschluss → einjährige Fachoberschule (statt zweijährig) oder Fachschule Wirtschaft → 

Fachhochschulreife oder Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt (Bachelor Professional in Wirtschaft)

ПТУ – Рік професійної підготовки – мова → добрі знання німецької мови → дуальне навчання → Професійна кваліфікація за визнаною 

професією навчання (наприклад, менеджер готелю) + атестат Realschulе → однорічна Fachoberschule (замість дворічної) або Коледж з 

економіки → Професійна кваліфікація вступу до вищої освіти або Державний сертифікований бізнес-економіст (бакалавр з економіки)

 Beispiel 3 | Приклад 3

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Wirtschaft → erweiterter Realschulabschluss → BGym → Abitur → Studium oder einjähriges 

Praktikum an sozialpädagogischen Einrichtungen → Fachschule Sozialwesen FR Sozialpädagogik → Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich 

anerkannter Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen)

ПТУ – Рік професійної підготовки → атестат Hauptschulе → ПТУ з економіки (1 рік) → розширений атестат Realschulе → гімназія → Abitur →

Навчання у вишу або стажування в соціально-освітніх закладах → коледж соціально-педагогічний → державно сертифікований педагог 

(професіональний бакалавр з соціології)
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4. Durchlässigkeit des berufsbildenden Systems – Beispiele
Гнучкість системи професійно-технічної освіти -
приклади 2/2

 Beispiel 4 | Приклад 4

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Pflegehilfe → Berufsabschluss Staatlich anerkannte Pflegehelferin/Staatlich 

anerkannter Pflegehelfer → Pflegeschule (Verkürzung um 1 Jahr möglich) → Pflegefachfrau/Pflegefachmann

ПТУ – Рік професійної підготовки→ атестат Hauptschulе → ПТУ з медичної допомоги (1 рік) → Професійна кваліфікація 

асистента медсестри, затверджена державою → Школа медичної допомоги та догляду (можливе скорочення на 1 рік) → 

Медсестра (доглядальниця)/медбрат (доглядальник)

 Beispiel 5 | Приклад 5

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Kinderpflege → Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter 

Kinderpfleger + Realschulabschluss → Fachschule Sozialwesen FR Sozialpädagogik (Verkürzung um 4 Monate möglich) (+ ggf. 

Zusatzangebot Fachhochschulreife) → Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher/Bachelor Professional 

in Sozialwesen (+ ggf. Fachhochschulreife) → Studium oder Fachschule Heilpädagogik → Staatlich anerkannte 

Heilpädagogin/Staatlich anerkannter Heilpädagoge (Bachelor Professional in Sozialwesen)

ПТУ – Рік професійної підготовки → атестат Hauptschulе → ПТУ за догдядом за дітьми (1 рік) → Няня, сертифікована 

державою/ Няня, сертифікована державою + атестат  Realschulе → соціально-педагогічний коледж (можливо скорочення 

на 4 місяця) (+ якщо застосовується, додаткова пропозиція щодо підвищення кваліфікації для вступу до вишу) → державно-

сертифікований вихователь/ Бакалавр-фахівець із соціальної роботи (+якщо застосовується, професійна 

кваліфікація вступу до вищої освіти) → Навчання у вишу або професійна педагогічна школа → Затверджений державою 

педагог-методист (Бакалавр-фахівець із соціальної роботи)
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