
Фінансування цього проекту 
здійснюється за рахунок спільних 
коштів Фондів для прохачів 
притулку, мігрантів та інтеграції

СЕРЕДНЯ ШКОЛА I СТУПЕНЯ – ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

АТЕСТАТ ПРО НЕПОВНУ 
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

АТЕСТАТ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ 
СТАРШОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ

АТЕСТАТ ПРО СЕРЕДНЮ 
ЗАГАЛЬНУ ОСВІТУ

АТЕСТАТ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ЗРІЛОСТІ (FACHABITUR)

АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ (ABITUR)

СТАРШІ КЛАСИ ГІМНАЗІЇ ТА 
ПЕРЕХІДНІ ШКОЛИ 
(НАПР., ПТУ (FOS))

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
(ДУАЛЬНА АБО ШКІЛЬНА)

ГІМНАЗІЯ РЕАЛЬНА ШКОЛА 
(REALSCHULE)

ОСНОВНА ШКОЛА 
(HAUPTSCHULE)

ЯК ВЛАШТОВАНА СИСТЕМА ШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ?
У Вас є діти шкільного віку? Пропонуємо Вам огляд різних ступенів 
освіти та типів шкіл, а також корисні поради про те, як підтримати 
свою дитину і допомогти їй у навчанні в Німеччині:

ДИТИНА ВЖЕ 
ХОДИТЬ ДО 
ШКОЛИ

МОЇЙ ДИТИНІ 
A. < 5 РОКІВ 
B. > 5 РОКІВ

Залежно від федеральної землі термін навчання в початковій школі становить 4 або 6 років. Це перші роки навчання Вашої 
дитини у школі – вкрай важливо, щоб Ви були поруч із нею в цей період! Аби бути у курсі успіхів Вашої дитини у школі та 
розуміти, чи знаходить вона спільну мову з однокласниками, дуже важливо відвідувати такі заходи, як батьківські збори та 
консультації.

Останній рік початкової школи є вирішальним для подальшої шкільної освіти. На підставі успішності дитини та аналізу її 
індивідуальних здібностей вчителі початкової школи надають так звану «перехідну рекомендацію».

ПОЧАТКОВА ОСВІТА – ПОЧАТКОВА ШКОЛА (GRUNDSCHULE)

Хоча типи шкіл в різних землях варіюються, в цілому можна виділити три види атестатів про закінчення школи: 
Hauptschulabschluss – атестат про неповну середню освіту (напр., Quali), Realschulabschluss – атестат про 
закінчення старшої середньої школи та Abitur – атестат зрілості. Учні деяких шкіл (наприклад, 
загальноосвітніх) можуть отримати кілька або всі види атестатів.

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

СЕРЕДНЯ ШКОЛА II СТУПЕНЯ
A. НАВЧАННЯ У ВНЗ АБО B. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА?

Звернувшись до відділу освіти або до міської адміністрації, Ви дізнаєтесь, яка початкова школа 
закріплена за Вашим районом та чи можете Ви обрати школу за власним бажанням. Ви також 
отримаєте всю необхідну інформацію про зарахування до школи. Ці відомості також представлені на 
сайті міністерства культури Вашої землі.

При реєстрації Вам призначать дату для проходження вхідного тестування, яке проводиться шкільним лікарем.

Ретельно подумайте та обговоріть з дитиною та її вчителями, який тип школи є для вас оптимальним. 
Крім того, в деяких федеральних землях існує можливість взяти участь у пробному занятті.

Інформація про різні типи шкіл: www.kmk.org та www.bmbf.de

Інтерактивний графік з типами шкіл: www.bpb.de

Пам'ятка з вибору школи: www.bamf.de

ПОДАЛЬШИЙ ВИБІР ШКОЛИ

ДОШКІЛЬНІ ВИХОВНІ УСТАНОВИ

Після досягнення віку 3 років (а в деяких закладах і раніше) 
діти можуть бути зараховані до дитячого саду або до іншого 
дошкільного виховного закладу (нім. Kita). Відвідування 
дошкільних установ дозволить дитині налагодити соціальний 
контакт з іншими дітьми, а також вивчити німецьку мову без 
зайвих зусиль.

Огляд різних форм дошкільних закладів: www.bildungsserver.de

Огляд педагогічних програм і служба пошуку дитячих 
виховних установ: www.kita.de

Загальна інформація і пам'ятка з вибору дитячих виховних 
установ: www.bamf.de

Це тестування розроблено з метою визначення сфер, в яких Ваша дитина, можливо, вимагає додаткової підготовки перед 
зарахуванням до школи.

Шкільний лікар перевіряє фізичний розвиток і розумові здібності дитини і, в першу чергу, дітей, які прибули 
в Німеччину з інших держав у статусі мігрантів.

ВХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ

ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇХНІХ БАТЬКІВ

Для сімей мігрантів діють спеціальні пропозиції, які 
допоможуть дітям та їхнім батькам зрозуміти німецьку 
шкільну систему та вдосконалити свої мовні навички.

Заняття з німецької мови та інтеграційні курси: 
www.bamf.de 

Освіта для батьків: www.bildungsserver.de

Можливості з розвитку мовних навичок для батьків: 
www.familienhandbuch.de

або атестат про кваліфіковане 
закінчення основної школи після 
9-го класу

за умови успішного 
проходження іспиту після 
10-го класу

Гімназія до 10-го класу, без 
іспитів

Це право надається учням, які 
закінчили 10 класів гімназії або 
реальну школу

Професійна освіта доступна учням з 
будь-якими атестатами

ПЕРЕХІДНІ ШКОЛИ 
(НАПР., ПРОФЕСІЙНА ПОВНА 
СЕРЕДНЯ ШКОЛА (BOS))

Навіть після закінчення навчання Ви 
можете отримати більш престижний 
диплом про вищу освіту. 
Вища освіта забезпечить Вам додаткові 
переваги на ринку праці.

Інформацію про процедуру зарахування до школи, а також контакти відділу з питань визнання атестатів у 
Вашій землі Ви знайдете тут: www.anabin.kmk.org. 

Якщо Ваша дитина ще не закінчила школу, її зарахування відбувається без офіційної процедури визнання 
атестата. У цьому випадку за включення нового учня у навчальний процес відповідає шкільна 
адміністрація після попередніх консультацій з відділом освіти. Зазвичай, зарахування в той чи інший 
клас здійснюється на підставі результатів пробного заняття.

ПІДТРИМКА 
РІДНОЇ МОВИ

Володіння іноземними 
мовами також може 
забезпечити певні переваги у 
навчанні та професії. Тому Вам 
варто підтримувати свою 
дитину у вивченні її рідної 
мови. Докладніша 
інформація представлена 

на сайті www.bamf.de
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ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ

„QUALI“

У деяких землях також 
можна отримати атестат про 
кваліфіковане закінчення 
основної школи. Для цього 
необхідно успішно здати іспит 
після закінчення 9-го класу. 
Цей атестат не є обов'язковим, 
проте він надає певні 
переваги під час пошуку 

місця виробничого 
навчання.

НА ВІРНОМУ 
ШЛЯХУ?

Якщо з'ясується, що обрана 
школа є надскладною або 

занадто простою для Вашої 
дитини, Ви завжди можете 
перевести її до школи іншого 
типу. Допомагайте своїй дитині 
під час виконання домашнього 
завдання. Це дозволить Вам 

дізнатися, як вона 
справляється на 

уроках.

МАТЕРІАЛЬНА 
ДОПОМОГА НА 

НАВЧАННЯ

Якщо Ваша дитина під час навчання 
проживає поза домом, вона має право 
подати заявку на отримання 
матеріальної допомоги (BAföG). Це 
також стосується студентів, які 
отримують додаткову освіту, однак при 
цьому половина від загальної суми 
допомоги BAföG підлягає 
поверненню. Інформацію про 

вимоги та діючі положення для 
мігрантів можна знайти на 

сайт www.bafoeg.de

ПОТРЕБА В 
ОСОБЛИВІЙ 

ПІДТРИМЦІ 

У разі психічних, фізичних або 
розумових відхилень Ваша дитина 
буде направлена до спеціальної 
школи. У цьому випадку в рамках 
особливої процедури шкільна 
рада прийме рішення про 
наявність у дитини 

особливих потреб 
освітнього 

характеру.

ІНІЦІАТИВА 
БАТЬКІВ

Ви можете брати активну 
участь у шкільному житті 
Вашої дитини, наприклад, 
увійшовши до складу 
шкільних рад, таких як 
батьківський

комітет.
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ВИЗНАННЯ І ЗАРАХУВАННЯ ДО КЛАСУ
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