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ПЕРЕДМОВА МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 

Завдяки різноманітним типам освіти у землі Баден-Вюртемберг школярі 
мають численні можливості для індивідуального розвитку. Однак іноді таке 
різноманіття варіантів може викликати деякі запитання у батьків та їхніх 
дітей. Технічні терміни ступенів та можливостей подальшого навчання іноді 
становлять проблему. Наша спільна мета — надати можливість кожній дитині 
розвиватися відповідно до своїх талантів. Тому що освіта є важливим ключем 
до участі у все більш складному і багатокомпонентному суспільстві.

Коли вирішуєте, у яку найкраще школу віддати свою дитину? – вчителі 
надають велику підтримку, рекомендуючи для кожного саме той тип школи, 
який пропонує найкращі умови для найкращого академічного розвитку. При 
цьому батьки виконують роль досвідних супутників, які активно підтримують 
навчальні успіхи своїх дітей. Саме батьки знають інтереси та потенціал своїх 
дітей та вирішують, яка саме школа підійде їм найкраще.

У першій у своєму роді шкільній брошурі міста Герренберг пояснюються 
важливі терміни і далі наведений огляд типів шкіл у федеральній землі Баден-
Вюртемберг. На додаток до наведеної загальної інформації батькам також 
пропонується повна інформація про загальноосвітні школи міста Герренберг 
у зрозумілому форматі. Крім того, брошура містить широкий спектр посилань, 
які дають детальну інформацію стосовно різних освітніх тем. Для батьків, 
які погано знають німецьку, на відповідних сторінках також є посилання на 
іншомовні інформаційні матеріали. Ця брошура може слугувати вичерпним 
джерелом інформації та допомоги в прийнятті рішень для всіх батьків, коли 
йдеться про освітнє майбутнє їхніх дітей.

© Fotografie Susanne Krum

Томас Спрісслер (Thomas Sprißler)
Міський голова
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ГЛОСАРІЙ1

Загальна кваліфікація для вступу до ВУЗу     
– абітур (атестат зрілості, нім. Abitur).
Умовами отримання абітуру є:

 • складання іспиту на атестат зрілості в гімназіях звичайної форми навчання, після шести-, семирічної 
поглибленої програми або трирічної поглибленої програми навчання; 

 •  складання іспиту на атестат зрілості у професійно-технічних вузах після трирічної або шестирічної 
програми навчання;

 • складання іспиту на атестат зрілості у загальноосвітній школі з рівнем середньої школи (вперше в 
2021 році);

 • середньо-спеціальний тип освіти (вечірня середня школа, коледж, технічна школа, бізнес-школа або 
професійно-технічна школа з соціальних питань);

 • складання іспиту на атестат зрілості в якості іспиту закордонної школи.

Абітур дає право вивчати всі курси в університетах Німеччини, а також навчатися в університеті з 
дуальною системою освіти (теорія та практика на підприємстві).

BEJ (рік професійної підготовки) 
Є одним із допрофесійних курсів і підходить для учнів з атестатом про (неповну) загальну середню освіту 
та після отримання обов’язкової професійної освіти (віком до 18 років). 

Таким чином студенти можуть підвищити свої шанси на отримання навчального місця. BEJ пропонує 
програму навчання та викладання, яка максимально індивідуально готує студентів до відповідного 
навчального місця. Мета – отримати вищу кваліфікацію з вимогами, які трохи перевищують рівень 
атестата про середню навчальну школу.

Курси професійної підготовки
Підлітки, які після закінчення обов’язкового шкільного навчання (кінець 9 класу) не переходять до 
жодної школи рівнем вище та не починають жодного навчання, можуть готуватися до вступу до початку 
професійної та робочої підготовки на курсах допрофесійної підготовки. Деякі з цих курсів також можна 
відвідувати без атестата. 

Підвищити свої шанси на навчання можна за допомогою:

 • BEJ (рік професійної підготовки);

 • VAB / VABO (докваліфікаційна робота/професійне навчання за спеціальністю);

 • Avdual (дуальна навчальна підготовка) та BFPE (ПТУ, педагогічна атестація).

  1 Управління у справах школи, спорту, молоді та з соціальних питань у Баден-Вюртемберзі
   https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule
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Дуальна навчальна підготовка (AVdual) 
Включає в себе інтенсивне стажування, яке є центровим елементом навчального курсу. Також акцент 
робиться на вдосконаленні міждисциплінарних навичок та технік самонавчання студентів. Складання 
випускного іспиту, який є основним іспитом з наступних предметів: німецька та англійська мови, 
математика, забезпечує рівень освіти наприкінці навчального року, еквівалентний атестату про закінчення 
школи. Мета AVdual полягає в тому, щоб підлітки отримали індивідуальну підтримку, необхідну для 
початку навчання.

Професійна середня освіта 
Умови отримання атестату професійної середньої освіти:

 • випускний іспит у професійно-технічному училищі (технікумі, бізнес-школі, професійно-технічному 
училищі з соціальних питань);

 • іспит за спеціальністю у межах підготовки спеціаліста-вчителя музично-технічних предметів на 
фаховому педагогічному семінарі. Ця кваліфікація дає вам право отримати ступінь викладача 
початкової школи або ступінь викладача середнього рівня I. Потім ви можете викладати в професійних 
молодших (реальних) школах, середніх школах та молодших (реальних) школах.

 • іспит за спеціальністю як частина підготовки на посаду вчителя-спеціаліста або технічного вчителя для 
навчання дітей з особливими потребами. Ця кваліфікація дає вам право отримати ступінь викладача 
корекційної освіти;

 • випускний іспит колишніх державних семінарів із домашнього господарства для вивчення суміжних 
предметів;

 • випускний іспит художнього курсу (наприклад, балету) у державному університеті або визнаному 
державою університеті, на підставі якого не може бути присуджено загальну вступну кваліфікацію до 
університету;

 • випускний іспит за курсом навчання в академії естради, кіно чи театру, на підставі якого не може бути 
присуджено загальну вступну кваліфікацію до університету.

Залежно від типу школи, в якій здобута професійна середня освіта, кваліфікація вступу до вищої освіти 
за предметом із підтвердженням знанням іноземної мови дає право брати участь у певних курсах в 
університетах й технічних коледжах, а також навчатися за певними напрямами підготовки в університеті 
дуальної підготовки.

Увага! 
Індивідуальна кваліфікація вступу до університету частково дійсна лише для землі Баден-Вюртемберг.
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Атестат професійної зрілості 
Умови отримання атестату професійної зрілості:

 • атестат певних професійно-технічних коледжів, можливо з додатковим іспитом;

 • дуальне навчання з отриманням атестату професійної зрілості для вступу до технічного коледжу за 
поглибленою програмою. Ця додаткова кваліфікація пропонується в багатьох професійно-технічних 
училищах.

 • атестат певних трирічних професійно-технічних навчальних закладів із додатковим іспитом 
(наприклад, ПТУ підготовки спеціалістів за доглядом пацієнтів похилого віку);

 • кваліфікована успішність у школі за системою курсів старшої середньої школи (за відсутності абітуру), 
разом із завершеним професійним навчанням або якщо було завершено стажування тривалістю не 
менше одного року, завдяки якому абітурієнт ознайомлений з особливостями трудової діяльності та 
усвідомлює різні сфери та методи праці, структуру та організацію посади стажування, а також кадрові 
та соціальні питання;

 • атестат дворічного технікуму (наприклад, у галузі техніки, дизайну чи економіки), іноді з додатковим 
іспитом;

 • атестат про закінчення спеціальних курсів (поліції або збройних сил);

 • складання іспиту для отримання атестату професійної зрілості для вступу до технічного коледжу для 
учнів безкоштовних Вальдорфських шкіл;

 • середньо-спеціальний тип освіти (вечірня середня школа, однорічне ПТУ, коледж).

Атестат професійної зрілості дає вам право навчатися у вищій професійній школі (університеті прикладних 
наук). Деякі курси університету прикладних наук вимагають принаймні професійної середньої освіти за 
предметом вищої освіти.

Атестат спеціальних училищ 

Має вищий статус, ніж атестат про закінчення середньої школи, оскільки складається з атестата 
про закінчення середньої школи та попередньої професійної підготовки. Це спеціальна професійна 
кваліфікація випускника, яка здобувається після проходження навчання у дворічній професійній школі. 
Професійна школа поділяється на три напрямки: промислово-технічний, комерційний, харчовий та 
оздоровчий.

Відвідування професійної школи підходить молоді, яка закінчила 9 класів молодшої (реальної) школи, 
середньої або загальноосвітньої школи.

За наявності атестату спеціального училища випускник може не тільки почати навчання, але й вступити 
до професійно-технічного коледжу або ПТУ.
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Атестат про (неповну) загальну середню освіту 
Умови отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту:

 • успішний випускний іспит в кінці 9 класу загальноосвітньої школи чи професійної молодшої (реальної) 
школи, або в кінці 10 класу професійної середньої школи. Навіть після 9 або 10 класу загальноосвітньої 
школи учень може отримати атестат про (неповну) загальну середню освіту. У майбутньому учням 
молодшої (реальної) школи також буде надана можливість отримати атестат про (неповну) загальну 
середню освіту після закінчення 9 класу;

 • переведення до 10 класу професійної середньої школи;

 • свідоцтво про переведення до наступного класу (з 9 класу до 10 класу) молодшої (реальної) школи, 
загальноосвітньої гімназії чи шестирічної професійної гімназії, або при переведенні з 9 класу до 10 
класу загальноосвітньої школи на рівні M або E;

 • успішне закінчення ПТУ;

 • переведення на другий навчальний рік дворічного ПТУ, що дозволяє отримати атестат спеціальних 
училищ для вступу до технікуму;

 • успішне закінчення ПТУ;

 • складання основного випускного іспиту за роботою/професією докваліфікаційного року (VAB) або 
дуальної освіти (AVdual);

 • складання іспиту для студентів, які не навчаються в середній школі (подача заявки та вступ виключно 
через відповідальний державний шкільний орган за місцем проживання абітурієнта).

Середній рівень = атестат молодшої (реальної) школи
Умови отримання атестату молодшої (реальної) школи:

 • успішний випускний іспит після 10 класу молодшої (реальної) школи, професійної середньої школи 
або загальноосвітньої школи;

 • свідоцтво про переведення з 10 класу до 11 класу загальноосвітніх гімназій, загальноосвітніх шкіл 
рівня Е та професійно-технічних гімназій 6-річної форми навчання (6BG);

 • успішне завершення першого курсу в професійно-технічному коледжі або професійно-технічної гімназії 
3-річної форми навчання (3BG), якщо учень переведений з 9 класу в 10 клас у професійно-технічний 
коледж або професійно-технічне училище на базі свідоцтва про переведення з гімназії 8-річної форми 
навчання;

 • дуальна освіта на підприємстві та ПТУ;

 • успішне закінчення дворічного професійно-технічного училища, що дозволяє отримати атестат 
спеціальних училищ для вступу до технікуму (атестат спеціальних училищ: атестат про закінчення 
середньої школи + базова професійна підготовка);

 • середньо-спеціальний тип освіти (вечірня середня школа, вечірня гімназія, ПТУ).

З атестатом молодшої (реальної) школи можна почати навчання за визнаною професією навчання. 
За певних умов можна відвідувати загальноосвітню або професійно-технічну школу, загальноосвітню 
школу вищого ступеня, професійно-технічний коледж або професійно-технічне училище.
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Навчання відкритого цілодобового типу: 
Учні відвідують заняття або робочі групи, які називаються AG (секції), у другій половині дня, коли мають 
можливість.

VAB (рік здобуття попередньої кваліфікації для роботи/
професій) 
Пропонується молодим людям, які зобов’язані відвідувати професійно-технічне училище, але не мають 
можливості отримати рівень освіти, еквівалентний атестату про (неповну) загальну середню освіту. У той 
же час VAB дає базові професійні знання до трьох професійних галузей і таким чином сприяє професійній 
орієнтації. Ця пропозиція підходить для учнів з атестатом про (неповну) загальну середню освіту чи без 
нього, які ще не мають конкретних ідей щодо кар’єри.

VABO 
Означає «рік здобуття попередньої кваліфікації для роботи/професій з акцентом на здобуття навичок 
німецької мови». На заняттях VABO молоді люди, які володіють німецькою мовою на низькому рівні 
чи зовсім її не знають, отримують інтенсивну мовну підтримку. Такий рік слугує переходом у звичайну 
систему професійних шкіл й закінчується іспитом з німецької мови.

Атестат про закінчення професійної молодшої (реальної) 
школи 
Є, як і атестат молодшої (реальної) школи, середньою освітньою кваліфікацією. 
Такий атестат дає право на:

 • початок навчання;

 • відвідування професійної школи;

 • відвідування професійно-технічного коледжу, професійно-технічного училища або загальноосвітньої 
школи вищого ступеня за умов належної успішності.

WBS: орієнтація у галузі економіки, кар'єри та навчання
Є основним предметом для професійної орієнтації (ПО), який супроводжує весь навчальний рік, 
особливо в 9 класі. ПО – це абревіатура для професійної орієнтації. У тісній співпраці з консультантами 
з питань кар'єри, агентством зайнятості та компаніями, органами влади та школами у місті Герренберг та 
околицях надається уявлення про світ праці та роботи, особливо в 9 класі, а також детальна інформація 
та допомога у виборі професії (Berufinformationszentrum BIZ).

Одним з основних завдань є дослідження компанії та робочого місця. Учні проходять тижневе стажування 
й, таким чином, можуть перебувати безпосередньо на робочому місці в компанії, школі або органі 
державної влади, щоб отримати досвід через безпосереднє спостереження та практику.
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ТИПИ ОСВІТИ 
У БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРЗІ:
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ЯКУ ШКОЛУ МЕНІ ВИБРАТИ 
ДЛЯ МОЄЇ ДИТИНИ?2

Інформація для батьків
В останній рік початкової школи перед дітьми, батьками та вчителями стоїть важливе рішення – перехід 
до загальноосвітньої школи. Це рішення непросте, адже потребує врахування особливостей дитини, її 
талантів, досягнень та потенціалу.

Завдання початкової школи полягає в тому, щоб рекомендувати кожній дитині той тип школи, де вона 
може отримати оптимальну підтримку – підтримку, яка відповідає її поточному рівню розвитку та таланту, 
і яка ані перевантажує, ані занижує показники успішності. 

Батьки з самого початку отримують підтримку у вигляді постійних порад від працівників початкової школи 
до моменту прийняття майбутнього рішення щодо шкільної кар’єри. Це ґрунтується на диференційованому 
безперервному спостереженні за дитиною щодо її навчання та розвитку продуктивності, її ставлення до 
навчання та роботи, шляхів навчання, сильних сторін та уподобань до навчання, а також потенціалу.

Рекомендація щодо початкової школи, яку батьки отримують у письмовій формі, виражає оцінку школи 
щодо відповідного зв’язку з навчанням після початкової школи. В якості додаткової допомоги у прийнятті 
рішень для переходу батьки також можуть викликати особливо кваліфікованого вчителя-консультанта в 
рамках спеціального процесу консультування.

Батьки вирішують, який тип середньої школи має відвідувати їхня дитина після початкової школи.  
З 2017/2018 навчального року рекомендація початкової школи подається при записі до загальноосвітньої 
школи.

  2 Управління у справах школи, спорту, молоді та з соціальних питань у Баден-Вюртемберзі
   https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_
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ОСНОВНА ШКОЛА / ПРОФЕСІЙНА 
МОЛОДША (РЕАЛЬНА) ШКОЛА
недоступні у місті Герренберг

Постійна орієнтація на роботу через практичне навчання 
Практичні таланти пропагуються в основних школах / професійних молодших (реальних) школах. 
Учні замислюються над тим, ким хочуть бути, у ранньому віці. Вони розповідають про перспективи та 
можливості планування свого життя та кар’єри. Читання, письмо та арифметика так само важливі на 
уроці, як і розвиток соціальних навичок. Тут дуже важлива індивідуальна підтримка.

Особливості навчання

Навчання в основній школі складається з 5-9 класів. Після закінчення учень отримує тільки атестат про 
(неповну) загальну середню освіту.

Професійна молодша (реальна) школа також базується на початковій школі і включає 5-10 класи. 
Після шести років учні отримують середню кваліфікацію (атестат про закінчення професійної молодшої 
(реальної) школи), що також дає можливість отримати атестат про (неповну) загальну середню освіту в 
кінці 9 або 10 класу. 

Обов’язкові предмети 

Обов’язкові факультативи підготують учня до навчання та подальшої кар’єри. З 7 класу учні обирають 
один із наступних предметів:

 • повсякденна культура, харчування, соціальні справи (AES); 

 • техніка.

Орієнтація у галузі кар'єри та навчання

В рамках програми «Дні практики KooB0 для учнів основної школи / професійної молодшої (реальної) 
та ПТУ» (KooBO = кооперативна професійна орієнтація) учні 8 класу можуть перевірити свої кар’єрні 
прагнення. Вони можуть більше дізнатися про ту чи іншу професію, працюючи в майстернях ПТУ. У 9 
класі учні працюють над проектом. Проект створюється на базі предмета «Орієнтація у галузі кар'єри та 
навчання (WBS)» з посиланням на інший предмет.

Після закінчення навчання

Після отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту (після 9 класу)

 • Відвідування 10 класу професійної молодшої (реальної) школи або, у разі високої успішності, 
відвідування 10 класу молодшої (реальної) школи або загальноосвітньої школи.

 • Відвідування ПТУ 2-річної форми навчання (2BFS) з атестатом про середню освіту. 

 • Шкільне професійне навчання у ПТУ 2-річної форми навчання (2BFS).

 • Початок професійного навчання за подвійною системою (професійна школа та підприємство) або в 
ПТУ, перед цим має бути завершено рік професійної підготовки (BEJ)

 • Без складання контракту на навчання: вступ на допрофесійні курси.
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Після отримання атестату про закінчення професійної молодшої (реальної) школи 
(після 10 класу)

 • Початок професійного навчання в дуальній системі (у професійній школі та на підприємстві).

 • Професійна підготовка на базі школи в професійно-технічних училищах або професійно-технічних 
коледжах (наприклад, геріатрична медсестра, вихователь, технічний помічник).

 • Відвідування дворічного професійного коледжу для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу та професійної кваліфікації.

 • Початок кар’єри на державній адміністративній посаді середнього рангу.

 • Відвідування занять вищого ступеня на базі загальноосвітньої школи для отримання абітуру.

 • Відвідування професійно-технічного училища для отримання абітуру.

 • Відвідування однорічного професійного коледжу для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу (тільки із закінченою професійною підготовкою).
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МОЛОДША (РЕАЛЬНА) ШКОЛА

Школа з фокусом на реальне життя 
Навчання у школі такого типу дає багато можливостей встановити індивідуальні пріоритети (мова, 
музика, технології, спорт). Вчителі заохочують і виховують своїх учнів, постійно звертаючись до реалій 
життя. Молодша (реальна) школа навчає учнів з 5 по 10 клас. Після 9 класу можна отримати атестат про 
(неповну) загальну середню освіту. Наприкінці 10-го класу сильніші учні отримують атестат молодшої 
(реальної) школи.

Особливості навчання 

У 5 та 6 класах учні мають час проявити та розвинути свій потенціал. Після 5 класу всіх переводять до 
6 класу. Наприкінці 6-го класу вчителі на основі оцінок вирішують, у якій групі учні продовжать навчання: 
для отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту чи атестату молодшої (реальної) школи. 

Обов’язкові предмети та предмети на вибір

З 7 класу учні обирають один із наступних предметів:

 • техніка;

 • повсякденна культура, харчування, соціальні справи (AES);

 • друга іноземна мова (французька), якщо ця іноземна мова була обрана в 6 класі.

У 8-10 класах факультативи з інформатики можна здавати добровільно.

Орієнтація у галузі кар'єри та навчання 

Молодша (реальна) школа готує своїх вихованців до хорошого переходу до освітньої програми, 
професійно-технічного училища або гімназії вищого ступеня. Учні знайомляться з бізнесом і компаніями 
через проекти та стажування. 
 

Після закінчення навчання

Після отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту (після 9 класу)

 • Відвідування 10 класу молодшої (реальної) школи для отримання атестата середньої школи з дуже 
гарною успішністю; у разі слабшої успішності відвідування 10 класу професійної молодшої (реальної) 
школи чи загальноосвітньої школи для отримання атестата про закінчення професійної молодшої 
(реальної) школи.

 • Відвідування ПТУ 2-річної форми навчання (2BFS) для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу.

 • Шкільне професійне навчання у ПТУ триває один рік (1BFS) або два роки (2BFS).

 • Початок професійного навчання в дуальній системі (у професійній школі та на підприємстві).

 • Без складання контракту на навчання: вступ на допрофесійні курси.
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Після отримання атестату про закінчення молодшої (реальної) школи (після 10 класу)

 • Початок професійного навчання в дуальній системі (у професійній школі та на підприємстві).

 • Професійна підготовка на базі школи в професійно-технічних училищах або професійно-технічних 
коледжах (наприклад, геріатрична медсестра, вихователь, технічний помічник).

 • Відвідування дворічного професійного коледжу для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу та професійної кваліфікації.

 • Початок кар’єри на державній адміністративній посаді середнього рангу.

 • Відвідування професійно-технічного училища для отримання абітуру.

 • Відвідування занять вищого ступеня на базі загальноосвітньої школи для отримання абітуру; трирічне 
навчання у старшій гімназії або гімназії вищого ступеня на базі загальноосвітньої школи (особливо 
орієнтовані на учнів з атестатом про закінчення молодшої (реальної) школи).

 • Відвідування однорічного професійного коледжу для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу (тільки з закінченою професійною підготовкою).

 • Відвідування державного коледжу (тільки з закінченою професійною підготовкою) для отримання 
загальної вступної кваліфікації до університету.
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

Навчання на трьох рівнях
Загальноосвітня школа враховує різноманітність учнів. Після закінчення 9 або 10 класів учні здобувають 
(неповну) загальну середню освіту. Після 10 класу можна отримати атестат про закінчення молодшої 
(реальної) школи. Сильніші учні здають іспити на атестат зрілості (абітур) в кінці 12 класу і таким чином 
здобувають загальну вступну кваліфікацію до університету. 

Особливості навчання 

На базі таких шкіл пропонуються заняття на трьох різних рівнях складності. Базовий рівень (G) — 
отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту, середній рівень (M) — атестат про закінчення 
молодшої (реальної) школи, а розширений рівень (E) — здобуття абітуру. У 8 та 9 класах батьки та діти 
обмірковують бажаний тип атестату. У таких школах усіх учнів переводять до наступних класів.

Орієнтація у галузі кар'єри та навчання

Через стажування, роботу в студентських компаніях та пов’язані з роботою проекти учні здобувають 
перший досвід у різних професійних областях та сферах діяльності. За предметом «Орієнтація у галузі 
кар'єри та навчання (WBS)» учні отримують базову економічну освіту. 
 



17

Після закінчення навчання

Після отримання атестату про (неповну) загальну середню освіту (після 9 або 10 класу) 

 • Відвідування 10 класу загальноосвітньої школи, молодшої (реальної) школи або професійної молодшої 
(реальної) школи, якщо атестат про (неповну) загальну середню освіту було отримано в 9 класі, для 
отримання атестата про закінчення середньої школи.

 • Відвідування ПТУ 2-річної форми навчання (2BFS) для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу.

 • Початок професійного навчання в дуальній системі (у професійній школі та на підприємстві) або ПТУ.

 • Без складання контракту на навчання: вступ на допрофесійні курси.

Після отримання атестату про закінчення молодшої (реальної) школи (після 10 класу) 

 • Початок професійного навчання в дуальній системі (у професійній школі та на підприємстві).

 • Професійна підготовка на базі школи в професійно-технічних училищах або професійно-технічних 
коледжах (наприклад, геріатрична медсестра, вихователь, технічний помічник).

 • Відвідування дворічного професійного коледжу для отримання вступної кваліфікації до технічного 
коледжу та професійної кваліфікації.

 • Початок кар’єри на державній адміністративній посаді середнього рангу.

 • Відвідування занять вищого ступеня на базі загальноосвітньої школи для отримання абітуру.

 • Відвідування професійно-технічного училища для отримання абітуру.

 • Відвідування занять вищого ступеня на базі загальноосвітньої школи для отримання абітуру; трирічне 
навчання у старшій гімназії на базі загальноосвітньої школи (особливо орієнтовані на учнів з атестатом 
про закінчення молодшої (реальної) школи).

 • Відвідування однорічного професійного коледжу (1BFS) для отримання вступної кваліфікації до 
технічного коледжу (тільки із закінченою професійною підготовкою).

Після отримання абітуру / загальної вступної кваліфікації до університету

 • Абітур відкриває оптимальні можливості для національного та міжнародного навчання та вибору 
професії.

 • Навчання в університетах і коледжах настільки ж можливе, як і кваліфікована професійна підготовка; 
компанії та установи часто пропонують скорочені терміни навчання для випускників середньої школи.
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ОГЛЯД ТИПІВ НАВЧАННЯ
У БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРЗІ:

Джерело: https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf 
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(Професійна) загальна  
вступна кваліфікація до 

університету 

середня 
кваліфікація (освіта) 

Вступна кваліфікація 
до технічного коледжу 

Вступна кваліфікація 
до технічного коледжу 

ПТУ 
1 рік 

Технікум 
1 — 2 роки 

ПТУ 
+ професійна освіта 

2– 3½  роки 1-річна 
професійна 

школа 

 

Середня кваліфікація (освіта) Випуск середньої школи 

1 — 3 роки 
професійна 

школа 
+ професійна 

освіта 

2-річна 
професійна 

школа 

Професійно-
технічний коледж 

1 — 3 роки 

Вища професійна 
школа 
2 роки Професійна гімназія 

3 роки 
3 роки 

Основна 
школа / 

професійна 
молодша 
(реальна) 

школа 
6 — 5 роки 

Молодша 
(реальна) 

школа 
6 — 5 роки 

Загальноосвіт
ня школа 
6 — 5 роки 

Гімназія 
8 років* 

Початкова школа 
зазвичай 4 роки 

Атестат про (неповну) загальну середню 
освіту 

Атестат про (неповну) загальну середню освіту без атестата 

Професійні 
рівні підготовки 

Загальна вступна кваліфікація до університету Центр спеціальної освіти та 
консультацій (SBBZ) 
SBBZ — це тип школи, яка надає власні 

освітні пропозиції та підтримує 

загальноосвітні школи у навчанні молоді, 

яка потребує спеціального  

онсультування та підтримки з питань 

 освіти, або яка має встановлене право 

на такі пропозиції.Центри спеціальної 

освіти та консультацій відрізняються за 

пріоритетами фінансування (див. 

www.km-bw.de – школа – корекційна 

освіта). Деякі з них ведуть освітні курси 

загальноосвітніх шкіл. Це означає, що 

освіта, яка показана на графіку, можлива 

в цих школах.SBBZ, яка навчає 

програмам загальноосвітніх шкіл, і чиї 

учні ставлять перед собою такі освітні 

цілі, базується на освітніх цілях 

загальноосвітніх шкіл та на їхніх планах 

навчання, пов'язаних з відповідним 

пріоритетом фінансування. Крім того, 

існують окремі освітні кваліфікації у 

сферах фінансування навчання та 

розумового розвитку. Можливе 

переведення з центрів спеціальної 

(корекційної) освіти та консультацій до 

загальноосвітніх закладів і навпаки. 

Переведення готуються та 

супроводжуються індивідуально. 

*   У 44 зразкових школах учні можуть отримати свій 
атестат зрілості (абітур) через дев’ять замість 
восьми років у рамках шкільного випробування. 
 Перший етап із 22 школами розпочався у 
2012/2013 навчальному році, другий – у 
2013/2014 навчальному році. 
 
Початкова школа та середній рівень II, якщо це 
доступно в загальноосвітній школі у відповідному 
місці 
 
 
 
Загальноосвітня школа 
 
Професійно-технічні училища (ПТУ) 
 
Центр спеціальної освіти та консультацій (SBBZ) 

Важлива примітка. До деяких варіантів переходу застосовуються додаткові кваліфікації. З міркувань спрощення цей графік не може показати всі варіанти переходу. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
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Загальноосвітня школа 
 
Професійно-технічні училища (ПТУ) 
 
Центр спеціальної освіти та консультацій (SBBZ) 

Важлива примітка. До деяких варіантів переходу застосовуються додаткові кваліфікації. З міркувань спрощення цей графік не може показати всі варіанти переходу. 
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА (ПТУ)

Вступ у робочий світ або 
індивідуальна подальша кваліфікація 
Після закінчення школи з особливими потребами, професійної молодшої (реальної) школи, середньої 
школи, загальноосвітньої школи або молодшої (реальної) школи, професійно-технічні училища 
пропонують широкий спектр можливостей для отримання додаткової кваліфікації. ПТУ поділяються на 
шість типів шкіл. Мета – підготувати студентів до здобуття професійної підготовки. Молодь також має 
можливість здобути додаткову кваліфікацію під час або після професійного навчання – аж до абітуру 
включно.

Після закінчення навчання

З атестатом про (неповну) загальну середню освіту чи без нього
Ціль: підготовка до вибору професії

Курси професійної підготовки (BvB)
 • Avdual (дуальна навчальна підготовка) та AV (навчальна підготовка);

 • BEJ (рік професійної підготовки);

 • VAB (рік здобуття попередньої кваліфікації для роботи/професій).

ПТУ 
Учні без атестата про (неповну) загальну середню освіту можуть отримати рівень освіти, еквівалентний 
атестату про (неповну) загальну середню освіту, склавши підсумковий іспит дуального курсу підготовки 
(атестат підмастеря, помічника або кваліфікованого робітника).

Професійна школа
Учні починають навчання, щоб стати визнаним державою працівником денного догляду в професійно-
технічному училищі, навіть якщо вони не мають атестата про (неповну) загальну середню освіту. Там 
вони можуть отримати рівень освіти, еквівалентний атестату про (неповну) загальну середню освіту. 
 

З атестатом про (неповну) загальну середню освіту
Ціль: середній рівень

ПТУ
Маючи хороші оцінки, учні з атестатом про (неповну) загальну середню освіту після закінчення 
професійного навчання отримують рівень освіти, еквівалентний атестату про (неповну) загальну середню 
освіту.

Навчання у ПТУ 2-річної форми навчання (2BFS)
Учні з атестатом (неповної) середньої освіти підвищують загальноосвітній рівень підготовки завдяки 
дворічному навчанню у ПТУ та здобувають базову професійну освіту. Є три профілі на вибір:

 • комерційний;

 • комерційно-технічний;

 • Їжа і здоров'я.
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Після успішного завершення студенти отримують поглиблену вступну кваліфікацію для вступу до 
технічного коледжу. Деякі професійно-технічні навчальні заклади пропонують професійну підготовку на 
базі школи з визнаною державою професійною кваліфікацією.

ПТУ (BAS) та професійна повна середня школа (BOS)
У вищій професійній школі середнього ступеня, яка називається школою професійної освіти (BAS), учні, 
які мають атестат про (неповну) загальну середню освіту та закінчену професійну підготовку, отримують 
атестат про закінчення середньої школи за один рік денної форми навчання.

 

З середнім рівнем
Ціль: здобуття професійної або загальної вищої освіти

ПТУ
Учні з середньою кваліфікацією можуть отримати вступну кваліфікацію до технічного коледжу за 
додатковою програмою, паралельною з дуальним навчанням.

Професійна гімназія
Необхідні умови для вступу:

 • атестат про молодшу (реальну) школу, атестат про професійну молодшу (реальну) школу або 
кваліфікацію для вступу до технічного коледжу з фіксованим середнім балом;

 • свідоцтво про переведення до гімназії в 10 або 11 класі (G8), або в 12 класі (G9);

 • свідоцтво про переведення до гімназії в кінці 10 класу з рівнем E.

Випускники трирічної професійної гімназії отримують свідоцтво про загальну вступну кваліфікацію до 
університету. 

Професійно-технічний коледж
Для вступу до професійно-технічного коледжу студенти іноді повинні відповідати іншим вимогам 
(наприклад, стажування) на додаток до середньої кваліфікації. Зазвичай навчання у професійно-
технічному коледжі закінчується випускним іспитом. У разі проходження принаймні дворічних курсів учні 
здобувають як вступну кваліфікацію до технічного коледжу, так і професійну кваліфікацію (наприклад, 
«сертифікований державою помічник» або «сертифікований державою асистент»). 

ПТУ (BAS) та професійна повна середня школа (BOS)
На вищому рівні професійно-технічної школи BOS учні з атестатом середньої школи та закінченою 
професійною підготовкою здобувають вступну кваліфікацію до університету за предметом або, при 
вивченні другої іноземної мови, атестат зрілості. 

Технічні коледжі (технікуми)
Технічні коледжі орієнтовані на працівників, які пройшли професійну підготовку для підвищення 
кваліфікації. Після успішного закінчення технічного коледжу студенти отримують кваліфікацію для вступу 
до спеціалізованого вищого навчального закладу. 
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ГІМНАЗІЯ

Основа для гарного початку навчання чи роботи
Навчання у гімназії – прямий шлях для здобуття абітуру. Це дає студентам кваліфіковану основу знань, 
цінностей і навичок і веде до загальної вступної кваліфікації до університету/абітуру за вісім років (G8). 
Деякі гімназії пропонують дев’ятирічне навчання (G9), яке також веде до отримання абітуру. Метою 
гімназії є перш за все підготовка до курсу навчання. Можливі й інші форми навчання та підвищення 
кваліфікації.

Особливості навчання 

Учні навчаються на високому рівні

 • Вивчення кількох мов

 • Природничі науки

 • Гуманітарні науки 

 • Соціальні науки

 • В області музики та естетики

Предмети на вибір 

Окремі гімназії відрізняються своєю спрямованістю на різні курси. Вони пропонують мовні, наукові, 
художні чи спортивні напрямки. Також є можливість двомовного навчання. 

Орієнтація у галузі кар'єри та навчання

У 8 класі викладається предмет «Орієнтація у галузі кар'єри та навчання (WBS)». У 9 та 10 класах учні 
протягом тижня можуть отримати початковий досвід роботи в компаніях, органах державної влади та 
комерційних установах. У 11 та 12 класах, крім іншого, проводиться навчальний інформаційний день.
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Після закінчення навчання

З середньою кваліфікацією

При переведенні після закінчення 10 класу учні автоматично здобувають середню кваліфікацію (освіту). 
Свідоцтво про закінчення гімназії дає змогу отримати ті самі шляхи професійної підготовки чи подальшої 
кваліфікації, як описано в розділах «Молодша (реальна) школа» (стор. 14) та «Загальноосвітня школа» 
(стор. 16). Загальна вступна кваліфікація до університету також може бути отримана пізніше; наприклад, 
при навчанні у поглиблених або вечірніх гімназіях, у професійно-технічному коледжі та професійній 
гімназії.

З загальною вступною кваліфікацією до університету

Учні закінчують навчання у загальноосвітній гімназії після закінчення 12 класу (G8) після проходження 
іспиту на атестат зрілості і таким чином отримують загальну вступну кваліфікацію до університету. Абітур 
відкриває оптимальні можливості для національного та міжнародного навчання та вибору професії. 
Навчання в університетах і коледжах настільки ж можливе, як і кваліфікована професійна підготовка. 
Компанії та установи часто пропонують скорочені терміни навчання для випускників середньої школи.

У разі невдалого складання іспиту для отримання атестату зрілості учень ще має можливість вивчати 
предмети. Шкільні вимоги підвищуються до 12 класу або зараховуються до абітуру; практична частина 
може бути компенсована практикою строком не менше одного року, навчанням строком не менше двох 
років або досвідом роботи за фахом. Отримавши вступну кваліфікацію до технічного коледжу, учні можуть 
навчатися у відповідних коледжах.

Інформацію про шкільні кваліфікації взято з веб-сайту: https://www.service-bw.de/web/guest/startseite

https://www.service-bw.de/web/guest/startseite
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СЕРЕДНІ ШКОЛИ 
В МІСТІ ГЕРРЕНБЕРГ
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Школа ім. Альберта Швайцера (Albert-Schweitzer-Schule)
 

Школа ім. Альберта Швайцера – це центр спеціальної освіти та консультацій (SBBZ), який зосереджується 
на навчанні, з дуже диференційованою шкільною концепцією, доглядом та навчанням відкритого 
цілодобового типу. Діти можуть відвідувати школу, якщо буде встановлено, що вони мають право на 
корекційну освіту, яку не можна отримати в звичайній школі.
Головним пріоритетом при роботі є підтримка особистого рівня розвитку та індивідуальних потреб 
кожної дитини. Учні отримують індивідуально підібрані освітні пропозиції, які відкривають для них 
нові академічні та професійні перспективи та зміцнюють їхню впевненість у собі. Один із основних 
принципів – толерантність й шаноблива взаємодія один з одним. Тим самим школа демонструє приклад 
боротьби проти будь-якої форми дискримінації, булінгу та насильства. З 2020 року школа є частиною 
загальнонаціональної мережі «Школи без расизму – школи сміливості».

Освітні пропозиції 

1 клас:  Клас діагностики та корекції у початковій школі ім. Ешельбронна (Öschelbronn)
1, 2 та 3 класи:  Міжрічні заняття, індивідуальна підтримка розвитку
2 – 6 класи:  Клас співпраці зі школою ім. Фрідріха-Фрьобеля (Friedrich-Fröbel)
2 – 9 класи:  Індивідуальна підтримка навчання та розвитку (ILEB)
4, 5 та 6 класи:  Класні проекти (наприклад, шкільна ферма, катання на конях, скелелазіння, клас 2000
 (переатестовано в 2021 році))
7, 8 та 9 класи:  Практично-орієнтована концепція старшої школи

Багато додаткових пропозицій із позакласними партнерами (наприклад, психомоторика, раннє музичне 
виховання, музикотерапія, допомога з домашніми завданнями, фітнес та інше)

Кар’єрна орієнтація 

7, 8 та 9 класи:  Тренінг з пошуку роботи, гуртки талантів, студентські компанії 
 (наприклад, організування харчування)
7 клас:  Аналіз професійних компетенцій, опитування компаній, внутрішні шкільні стажування
8 та 9 класи:  Підтримка початку кар'єри, щоденні та щотижневі стажування, профорієнтація в IB
9 клас:  Індивідуальні консультації з працевлаштування, пробні дні, робочі випробування

За свою діяльність у 2018 та 2021 роках школа ім. Альберта Швайцера була нагороджена «Печаткою 
вибору кар’єри BORiS» землі Баден-Вюртемберг.

Школа ім. Альберта Швайцера 
(Albert-Schweitzer-Schule)
Bismarckstraße 7, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 89437-0, факс: 07032 / 89437-19
E-Mail: poststelle@ass.hbg.schule.bwl.de
Сайт: www.ass-herrenberg.de
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Школа ім. Фрідріха Фрьобеля (Friedrich-Fröbel)
 

Школа ім. Фрідріха-Фрьобеля – це школа повного дня, де навчаються діти та молодь з особливими 
потребами. Ця інтенсивна потреба в підтримці вимагає адаптації процесу навчання до індивідуальних 
здібностей і можливостей. Процеси викладання та навчання побудовані таким чином, щоб учні могли 
розвиватися якомога краще. Сюди входять люди, які їх підтримують, постачання матеріалів, за допомогою 
яких вони можуть навчатися, і шкільна організація, яка створює для цього хороші умови.

Студенти проходять чотирирічний базовий рівень і п’ятирічний основний рівень. Далі йде трирічний рівень 
професійно-технічної школи, де обов’язковим є професійне училище. Заняття проходять у невеликих 
класах. Особлива увага приділяється підготовці учнів до самостійного життя та до участі в громадській 
діяльності, виходячи з їхньої особистості та життєвого середовища.

Освітні пропозиції 

1 – 4 класи:  Початковий рівень, на якому на уроках розглядається початкова ситуація дитини, 
 навчання орієнтоване на використання всіх органів чуття.
5 – 9 класи:  Основний рівень, на якому розширюються навички з базового рівня та 
 починаються навички для рівня ПТУ.
Після 9 класу:  Рівень професійно-технічної школи з підготовкою до позашкільного 
 життя в різних форматах (наприклад, у шкільному гуртожитку, участь у житловому
 проекті, практичний день, денна практика, технічне та робоче навчання, участь у ринках).

Кар’єрна орієнтація

Включає в себе пробну та інтеграційну фазу та готує до участі в трудовому житті.

Центр ранньої консультації в Герренберзі співпрацює зі школою ім. Фрідріха-Фрьобеля. Батьки та законні 
опікуни можуть зв’язатися з нами безпосередньо тут, якщо у них виникнуть запитання щодо розвитку 
своєї дитини, від народження до віку, з якого вона йде у школу.

Школа ім. Фрідріха-Фрьобеля 
(Friedrich-Fröbel)
Friedrich-Fröbel-Straße 4, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9470-0, факс: 07032 / 9470-30
E-Mail: poststelle@ffs.schule.bwl.de
Сайт: www.ffs-hbg.de
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Молодша (реальна) школа ім. Йорга Ратгеб (Jerg-Ratgeb) 

Молодша (реальна) школа ім. Йорга Ратгеб має широкий спектр пропозицій для учнів з різними 
талантами. За трьома так званими викладацькими профілями в сферах музики, спорту та комп’ютерного 
навчання учнів підтримують відповідно до їхніх схильностей. З 2019/2020 навчального року розвивається 
четвертий педагогічний профіль театрального мистецтва. 

У різноманітних заходах та класних проектах, таких як спортивні турніри, прогулянки, концерти, вистави, 
репетиційні дні, шкільні табори та співпраця з позакласними партнерами, класи активно формують шкільне 
життя та відчувають школу та класну спільноту в особливий спосіб. Навчання відкритого цілодобового 
типу дозволяє протягом усього дня користуватися медіатекою з понад 6000 медіа та деякими робочими 
станціями комп’ютера. Підтримка у виконанні домашнього завдання та організація гуртків за інтересами 
або участь у міжшкільних пропозиціях, а також пропозиції від зовнішніх партнерів, таких як центр освіти 
для дорослих, легкоатлетична спілка (VfL) або музична школа, доповнюють профіль школи.

Освітні пропозиції

Музика:
5 та 6 класи:  Клас вільного профілю
7 та 8 класи:  SieBand; хор, танці
9 та 10 класи:  BigBand; хор, танці

Цифровий (з використанням iPad):
7 – 10 класи

Спорт:
5 – 10 класи

Кар’єрна орієнтація

8 або 9 клас: Стажування для профорієнтації, навчання по застосуванню, поради щодо кар'єри
 щорічний ринок інформації про роботу з понад 60 експонентами
 

Молодша (реальна) школа ім. Йорга Ратгеб 
(Jerg-Ratgeb)
Berliner Straße 5, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9497-20, факс: 07032 / 9497-29
E-Mail: poststelle@jrr.hbg.schule.bwl.de
Сайт: www.jrs-herrenberg.de
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Молодша (реальна) школа ім. Теодора Шютца (Theodor-Schüz) 
 

У цій школі учні можуть розвиватися відповідно до своїх сильних сторін і талантів. Наші учні навчаються 
у відкритій, поважній та толерантній шкільній спільноті. У TSR ми пропонуємо різні профілі в галузі мови, 
музики, природи, спорту та фізичних вправ, залежно від схильностей учня. Є духові та оркестрові класи та 
двомовний профіль. Ми також пропонуємо два формати на теми природи та здоров’я з великим шкільним 
садом, а також лазіння та фізичні вправи з власною шкільною стіною для скелелазіння. Регулярні мовні 
подорожі до Англії та Франції. У 5/6 та 9 класах проводяться шкільні табори та навчальні поїздки. Освітнє 
партнерство та співпраця з музичною школою міста Герренберг, міською бібліотекою, VfL або молодіжним 
центром є важливими додатковими складовими наших профілів, а також комплексною освітою та 
пропозицією піклування у другій половині дня. Цей учбовий заклад пропонує навчання відкритого 
цілодобового типу для індивідуального вибору улюблених пропозицій. Учні відвідують післяобідні 
заняття, беруть участь у різноманітних робочих групах (музика, мови, фельдшери школи, посередники, 
гурток Формули 1, пропозиції підтримки тощо) і за бажанням беруть участь у контролі домашніх завдань. 
Усі аудиторії обладнані сучасними цифровими презентаційними технологіями. Власні iPad та планшети 
школи регулярно використовуються в класі. Їх можна взяти в борг.

Освітні пропозиції

Музика:
5 та 6 класи: Клас вільного профілю 
7 та 8 класи:  Музична група 
9 та 10 класи:  Перша група (за співпрацею з молодшою (реальною) школою ім. Йорга Ратгеб)

Двомовний профіль (англійська):
5 – 10 класи:  Основні предмети – географія та біологія англійською мовою

Інші формати:
5 та 6 класи:  Природа і здоров'я / Скалолазіння й фізична активність

Кар’єрна орієнтація

8 клас: Стажування в соціальному закладі
9 клас:  Стажування з профорієнтації BORS (профорієнтаційна середня школа) 

Молодша (реальна) школа ім. Теодора 
Шютца (Theodor-Schüz)
Längenholz 13, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9499-30, факс: 07032 / 9499-39
E-Mail: poststelle@tsr.hbg.schule.bwl.de
Сайт: www.tsr-hbg.de
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Загальноосвітня школа ім. Фогт Хесса (Vogt-Heß) 
 

Загальноосвітня школа ім. Фогт Хесса (Vogt-Heß) – це обов’язкова школа подовженого дня, в якій можна 
отримати атестат про (неповну) загальну середню освіту (9 клас) та атестат про молодшу (реальну) 
школу (10 клас). Школа пропонує структуровані уроки з гарною навчальною атмосферою та додаткові 
коригувальні уроки. Загалом, школа дотримується індивідуального та практичного освітнього підходу, 
який також включає навчання медіа-навичкам. Мета – підтримати дітей та молодь, пробудити в них радість 
від навчання та посилити їх особистісний розвиток. Особлива увага приділяється соціальним навичкам. 
Асортимент курсів доповнюється співпрацею з позашкільними партнерами (освітні партнерства). 

Міжнародний підготовчий клас є безпечним місцем для учнів, чия рідна мова не є німецькою і чиє 
знання німецької ще не дозволяє проводити регулярні заняття. Тут вони можуть покращити свої навички 
спілкування німецькою мовою. Спеціалісти підготовчих класів підтримують учнів, коли вони починають 
навчатися в новій школі та в новій країні. 

Освітні пропозиції 

5 клас: Опитування рівня вивчення німецької мови та математики 
6 клас: Початок вивчення французької мови як факультативного навчання медіатора в дискусіях 
7 клас: Уроки з факультативної технології або повсякденної культури, харчування, соціальних справ  
 або пізніше французької мови 
8 клас: Аналіз компетентності, початок профільного предмета (наука і техніка чи образотворче   
 мистецтво, чи іспанська мова), шкільні поради щодо кар’єри

Кар’єрна орієнтація

7 клас:  Початок уроків вибору професії (BOGMS) 
8 клас:  Центр профільного оцінювання, стажування, освітні партнерства, поради щодо кар'єри
9 клас: Підтримка початку кар'єри, спонсорська модель міської молодіжної ради; Атестат про 
 (неповну) загальну середню освіту – після успішного завершення середньої школи є   
 можливість отримати атестат про молодшу (реальну) школу в загальноосвітній школі ім. Фогт  
 Хесса (Vogt-Heß) 
10 клас:  Атестат про молодшу (реальну) школу – перехід на навчання, до загальноосвітньої або   
 професійної гімназії або до вищого рівня загальноосвітньої школи II ступеня 

Загальноосвітня школа ім. Фогт Хесса 
(Vogt-Heß)
Berliner Straße 3, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9497-10, факс: 07032 / 9497-19
E-Mail: sekretariat@vogt-hess-schule.de
Сайт: www.vogt-hess-schule.de
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Школа ім. Хільде Домін (Hilde-Domin)
 

Школа ім. Хільде Домін є професійно-технічним 
навчальним закладом. Він пропонує отримання 
кваліфікації після закінчення школи на трьох 
рівнях: Професійна підготовка (німецька мова 
як іноземна, атестат зрілості), середній рівень 
освіти та ПТУ з основним напрямком навчання 
«Здоров’я». Крім того, може бути завершено 
професійне навчання в сферах соціальної 
освіти, догляду та сільського господарства.

Дуже важлива особиста, вдячна підтримка 
учнів. Пропагується творчість, особиста 
відповідальність та радість від навчання. 
Сучасне цифрове обладнання та компетентний 
викладацький склад дають змогу проводити 
навчання, орієнтоване на майбутнє, технічно 
обґрунтоване. Таким чином, студенти починають 
свою кар’єру добре підготовленими та 
мотивованими.

Освітні пропозиції

Догляд
 • 1 рік навчання на посаді асистента геріатричного догляду
 • 3-річне навчання на фахівця медсестри

Соціальна педагогіка 
 • 2-річне навчання як працівника по догляду за дітьми з наступним роком визнання, з літнього семестру 

2022/23 можливо як інтегроване навчання (соціально-педагогічна допомога) 
 • 3-річна практика інтегрованого навчання на вихователя
 • 3-річне навчання на вихователя з подальшим роком визнання
 • 2-річний підготовчий курс до іспиту для позашкільного вчителя з наступним роком визнання 

Сільське господарство
 • Навчання на фермера: 1-й курс денної форми навчання, 2-й і 3-й курси як дуальне навчання

Загальна вступна кваліфікація до університету
 • 3-річний соціально-медичний вуз за профілем «Здоров’я»

Випуск середньої школи
 • 2-річне навчання у ПТУ за профілями «Харчування та ведення домашнього господарства» та «Охорона 

здоров’я»

Професійна підготовка 
 • Програма AVdual призначена для молодих людей з атестатом про (неповну) загальну середню освіту або 

без нього, які ще не знайшли відповідної посади для навчання, і, таким чином, також служить для виконання 
обов’язку відвідувати професійно-технічне училище. AVdual призначена для поглиблення навчального 
рівня молоді в теорії та на практиці. Можна отримати атестат про (неповну) загальну середню освіту.

 • Цільова група VABO – молоді люди, які не володіють німецькою мовою. VABO служить перш за все 
для опанування німецької мови. 

Школа ім. Хільде Домін 
(Hilde-Domin)
Längenholz 8, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9471-0, факс: 07032 / 9471-40
E-Mail: post@hilde-domin-schule.de
Сайт: www.hilde-domin-schule.de
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Гімназія ім. Андреа (Andreae) у місті Герренберг (AGH)
 
Цей учбовий заклад відомий та популярний 
завдяки двомовному курсу англійської мови, 
успішній системі консультацій та наставництва 
та концепції безкоштовної роботи. Особливе 
значення AGH надає особистій підтримці 
студентів, популяризації їхніх талантів та розвитку в
мислячих, відповідальних членів нашого 
суспільства.

Освітні пропозиції

1  іноземна мова – англійська з 5 класу
2 іноземна мова – французька або латинська з  

6 класу

Вибір профілю у 8 класі

Лінгвістичний: 
 • Російська мова з 8 класу, якщо в 6 класі була 

обрана французька або латинська мова
 • Французька мова з 8 класу, якщо в 6 класі була 

обрана латинська мова
 • Іспанська мова з 10 класу (як друга іноземна мова), можливо, латинська

11/12 рік:  вільний вибір мови, але хоча б одна обов’язкова іноземна мова 
 (незалежно від вибраного профілю) 

Науковий:
 • Наука і техніка (NWT)

Двомовний профіль (англійська): 
5 та 6 класи:  Додаткова 1 година уроків англійської на тиждень
Починаючи з 7 класу:  Географія англійською мовою
Починаючи з 8 класу:  Географія та історія англійською мовою
Починаючи з 9 класу:  Біологія англійською мовою
Починаючи з 10 класу:  Біологія та економіка/соціологія англійською мовою

Інформатика:
з 10 класу (з можливістю отримати атестат з інформатики)

Кар’єрна орієнтація

9 клас:  Стажування в соціальному закладі 
10 клас: Стажування з профорієнтації BOGY

Гімназія ім. Андреа 
(Andreae)
Schießtäle 33, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9498-0, факс: 07032 / 9498-19
E-Mail: poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de
Сайт: www.andreae-gymnasium.de
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Гімназія ім. Шикхардта (Schickhardt) у місті Герренберг (SGH)
 

Особливістю гімназії Шикхардта є модель 
команда-мала група, в якій учні 5 і 6 класів 
перебувають під інтенсивним наглядом і 
підтримкою вчителів у малих групах. Методологія 
та соціальна взаємодія викладаються тут у 
міждисциплінарній та кооперативній манері. 
Методична та соціальна компетентність 
розширюється в середніх і старших класах за 
допомогою численних консультаційних послуг, 
двох щорічних етапів проекту, шкільних таборів 
у 6 та 8 класах, можливості обміну учнями та 
багатьох інших заходів.

Незалежність, зрілість і відповідальність є 
частиною концепції учбового закладу. У своїй 
цілоденній пропозиції школа пропонує численні 
робочі групи в художньо-музичній, спортивній та 
математично-технічній сферах.
Це дає широкі можливості для розвитку 
особистості кожної дитини. Особливою 
мотивацією тут є регулярні успіхи на національних 
змаганнях.

Освітні пропозиції 

1  іноземна мова – англійська з 5 класу
2  іноземна мова – французька або латинська з 6 класу

Вибір профілю у 8 класі

Лінгвістичний:
 • Іспанська як 3-я іноземна мова

Науковий:
 • Наука і техніка (NWT)
 • Профільна інформатика, математика та фізика (IMP)

Кар’єрна орієнтація

9 клас:  Стажування в соціальному закладі 
10 клас:  Стажування з профорієнтації BOGY
 Участь у навчальному інформаційному дні

Гімназія ім. Шикхардта 
(Schickhardt)
Längenholz 2, 71083 Герренберг

Тел.: 07032 / 9499-0, факс: 07032 / 9499-19
E-Mail: sekretariat@schickhardt.net
Сайт: www.schickhardt.net
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Bildungsnavi (освітній навігатор): 
https://www.bildungsnavi-bw.de/ 

Типи освіти у Баден-Вюртемберзі – кваліфікація та зв'язки: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf 

Від початкової школи до середньої школи: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf 

Школа з групами подовженого дня в Баден-Вюртемберзі (флаєр): 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf 

Роздатковий матеріал для випускного іспиту в середній школі, школі з професійним 
технічним напрямком та молодшій (реальній) школі: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf 

Професійна та навчальна орієнтація на фаховому рівні 
загальноосвітньої середньої школи: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20
Gym.pdf 

Загальноосвітні школи в Баден-Вюртемберзі (флаєр): 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf 

Діти-біженці та молоді біженці в школі: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/
kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf 
 

https://www.bildungsnavi-bw.de/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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Імпресум (вихідні дані)

Муніципалітет міста Герренберг
Управління у справах школи, спорту, молоді та з соціальних питань
Marktplatz 1
71083 Герренберг
www.herrenberg.de

Йоханнес Роллер (Johannes Roller), офіс-менеджер 
Меліха Гейгер (Meliha Geiger), спеціаліст з питань інтеграції
у співпраці зі школами міста Герренберга

Травень 2022 року

Цей огляд носить інформаційний характер і не претендує на повноту. 
Вся інформація була ретельно зібрана, але 
помилки не можуть бути виключеними. Ми не несемо жодної відповідальності за помилки друку та 
передачі або будь-які пізніші зміни з боку 
перерахованих установ.

https://www.herrenberg.de/stadtleben
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