
ЯК ВЛАШТОВАНА СИСТЕМА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ?
Плануєте опанувати певний фах у Німеччині? Тут Ви знайдете 
важливу інформацію про професійне навчання в Німеччині.

ЧИ ВИЗНАЧИВСЯ(ЛАСЬ) 
Я З ВИБОРОМ ПРОФЕСІЇ?

Я МАЮ ПРИНАЙМНІ ОДИН
АТЕСТАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
ШКОЛИ У НІМЕЧЧИНІ

ПОДАЛЬШЕ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ

Звернувшись до міської адміністрації, Ви 
дізнаєтесь, яку школу зможете відвідувати. За 
інтеграцію нових учнів у навчальний процес 
відповідає адміністрація після попередніх 
консультацій з відділом освіти. Зазвичай, 
зарахування в той чи інший клас 
здійснюється на підставі результатів пробного 
заняття.

У МЕНЕ ЩЕ НЕМАЄ 
АТЕСТАТА ПРО 
ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ

Веб-сайт агентства зайнятості Berufe TV • Відеосюжети на тему професій, від А до Я:  www.berufe.tv

Berufenet (агентство зайнятості) • Інформація про спеціальності, які пропонують ВНЗ і спеціалізовані навчальні 
заклади: www.berufenet.arbeitsagentur.de

Федеральне агентство зайнятості • Адресу найближчої філії для отримання консультацій на місці можна знайти 
тут: www.arbeitsagentur.de

ЯК МЕНІ ЗНАЙТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ?

Федеральне агентство зайнятості • Індивідуальні консультації з питань подачі заявок і пошуку вільних місць. Інформація про
найближче відділення: www.arbeitsagentur.de

Інформація та рекомендації щодо подання заяв: www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de та www.planet-beruf.de 

Портал працевлаштування при агентстві зайнятості • Пошук місця виробничого навчання: www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Молодіжні міграційні служби • Індивідуальні консультації на місці та в чаті: www.jugendmigrationsdienste.de

ПОШУК МІСЦЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ І ПОДАЧА ЗАЯВИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

Кожна компанія самостійно вирішує, яка кваліфікація необхідна здобувачеві для отримання місця виробничого навчання. Зазвичай, важливу роль відіграють диплом 
про середню освіту, гарні оцінки та добре знання німецької мови. Для проходження навчання Вам як мінімум необхідний атестат про закінчення середньої школи. Без 
нього отримати місце виробничого навчання вкрай складно.

ДУАЛЬНА ОСВІТА ШКІЛЬНА ОСВІТА

Я МАЮ АТЕСТАТ ПРО 
ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ 
ЗА КОРДОНОМ

ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАННЯ
АТЕСТАТА ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ

Інформацію про визнання шкільних атестатів 
можна знайти на сайтах 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
та www.anabin.kmk.org

Викладання більшості спеціальностей ведеться в 
рамках так званої «дуальної системи». Це означає, 
що заняття проводяться як в кабінетах 
професійно-технічного училища (теоретична 
частина), так і безпосередньо на робочому місці 
(практична частина).

Навчання за деякими спеціальностями 
ведеться виключно в технічних коледжах або 
професійних академіях. У цьому випадку і 
теоретична, і практична частини навчання 
проводяться у стінах навчального закладу.

СВІДОЦТВО ПРО ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ

через 2-3 роки після проходження іспиту. Після 
отримання ремісничої спеціальності учень може пройти 
подальше навчання для отримання кваліфікації 
майстра. Дана кваліфікація є обов'язковою, якщо Ви 
плануєте згодом проходити виробниче навчання на 
власному підприємстві.

ЗНОВ ДО ШКОЛИ

Після закінчення навчання Ви маєте можливість 
отримати атестат про закінчення середнього 
навчального закладу за загальним або спеціальним 
напрямком (напр., у професійному коледжі) і 
вступити до ВНЗ. Вища освіта відкриє перед Вами 
додаткові шанси на отримання більш 
високооплачуваної роботи.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

Для отримання допомоги в пошуках роботи Ви 
можете звернутися у вищезгадані установи, 
зокрема, до Федерального агентства зайнятості. 
Відповідну інформацію Ви також знайдете на 
порталі працевлаштування або звернувшись 
безпосередньо до компанії з питанням щодо 
відкритих вакансій.

ПРОБНЕ 
СТАЖУВАННЯ

Під час пробного стажування 
практикант кілька днів працює в тій 
чи іншій компанії, знайомлячись з 
робочим процесом. Детальну 
інформацію можна отримати, 
звернувшись до молодіжної 
міграційної служби 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
або безпосередньо до компанії, в 
якій Ви плануєте проходити 

стажування.

ПЕРЕВАГИ 
ВОЛОДІННЯ 
НІМЕЦЬКОЮ ТА РІДНОЮ 
МОВАМИ

Чим краще Ви володієте німецькою, тим 
успішнішим буде Ваше навчання. 
Професійно-технічні училища 
пропонують навчання виключно 
німецькою мовою, так само як і всі 
іспити.
Однак Ваша рідна мова також може 
дати Вам цілу низку переваг на 

ринку праці, тому варто 
розвивати її в професійному 

плані!

ЧИ МОЖУ Я ПРОЙТИ СПЕЦІАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ В НІМЕЧЧИНІ? ЯКА КВАЛІФІКАЦІЯ МЕНІ ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНА?

ПІСЛЯДИПЛОМНА 
ОСВІТА

У багатьох сферах доцільно 
продовжувати навчання паралельно 

з веденням професійної діяльності. 
Це дозволить Вам розвиватися у 
професійному плані
та підвищить Ваші шанси на ринку 
праці. Для перегляду широкої бази 
установ, що пропонують можливості 
для післядипломної освіти по всій 
Німеччині, відвідайте веб-сайт

 kursnet-finden.arbeitsagentur.de
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Фінансування цього проекту 
здійснюється за рахунок спільних 
коштів Фондів для прохачів 
притулку, мігрантів та інтеграції


