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Система освіти в Баварії
Привiтання
Шановні батьки,
Ми хочемо як можна краще сприяти розвитку кожної
дитини. В зв’язку з цим наша диференційована
баварська система шкільної освіти пропонує різні
шляхи шкільної освіти. У цьому листі ми хочемо надати
В а м і н ф о р м а ц і ю п р о р і з н і м о ж л и в о с т і, я к і
відкриваються для Вашої дитини після закінчення
початкової школи.
Кожен з видів подальшої шкільної освіти в Баварії
дає мож ливість вст упати на навчання до шкіл
наступного рівня освіти, і закінчення школи кожного
рівня дає можливість почати професійну освіту або
отримати шкільну освіту наступного рівня, – і так до
отримання повної загальної шкільної освіти, яка
дозволяє навчатися у вищих навчальних закладах.

Диференційована баварська система шкільної освіти
надає найкращі можливості для вибору шляху освіти,
який найбільш відповідає індивідуальному розвитку
Вашої дитини. Правильним вибором являється вибір
тієї школи, яка відкриває Вашій дитині найкращі шанси
для розвитку її особливих здібностей і навчатися з
радістю та успіхами.
Ми бажаємо Вам і Вашій дитині всього найкращого
у її подальшому шляху шкільної освіти!

Проф. д-р Михаель Піацоло Баварський
державний міністр освіти і культури

Анна Штольц Державний секретар
Баварського державного міністерства
освіти і культури

Диференцiйована баварська система шкiльноï освiти
Початкова школа є першою і загальною для всіх
дітей. В кінці початкової школи наступає перехід у
подальші школи: середню, реальну або гімназію.
Починаючи з 6-го класу є можливість на регулярній
основі відвідувати економічну школу.
При відповідному розвитку успіхів у навчанні існує
можливість переходити з одного виду подальшої
школи в інший. Кожне закінчення певного виду школи
відкриває нові можливості подальшої освіти.
Спеціальні школи відвідують діти і юнацтво, які
потребують спеціальної педагогічної пітримки у
одному з напрямків: мова, навчання, емоційний та
соціальний розвиток, слух, зір, фізичний розвиток,
розвиток моторики або розумовий розвиток.
Школи для хворих надають уроки дітям, які
знаходяться в лікарнях чи подібних закладах.

Після закінчення середньої школи (успішне або
кваліфіковане закінчення середньої школи):
• Середня професійна освіта:
– В дуальній системі: професійна школа
(Berufsschule)
– Повна денна школа: професійна фахова школа
(Berufsfachschule)
– Після закінчення: фахова школа чи фахова
академія або професійна вища школа (BOS)
Після отримання середньої освіти (в реальній школі,
економічній школі або М-напрямку середньої школи):
• Середня професійна освіта:
– В дуальній системі: професійна школа
(Berufsschule)
– Повна денна школа: професійна фахова школа
(Berufsfachschule)
– Після закінчення: фахова школа чи фахова
академія або професійна вища школа (BOS)
• Професійна вища школа (FOS)
• Гімназія (Oberstufe)

Бiльше iнформацiï Ви отримаεте тут
Вч и те лі п оч ат ко ви х ш к і л н а д а ют ь ін те н с и вні
консультації і супроводжують Вас з метою допомоги
у прийнятті рішення про вибір подальшої школи. Також
інформацію надають консультуючі вчителі подальших
шкіл (коучі по переходу) – при потребі і у початкових
школах, - а також вчителі подальших шкіл.

Окрім того у питанні вибору подальшого шляху
шкільної освіти Вас мож у ть проконсульт увати
консультуючі вчителі, шкільні психологи, а також
державні консультативні служби.
Пункти державної консультаційної служби:
» www.schulberatung.bayern.de

Загальна або професійна освіта для вступу до вищого
навчального закладу/освіта для вступу до спеціального
вищого навчального закладу
Загальна освіта для вступу до
вищого навчального закладу1

Berufliche
Oberschule
BOS

FachFach akademie schule

Вступний курс/
підготовчий
клас2

Gymnasium
(Oberstufe)

Berufliche
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Einführungsklasse 3

Schule für Kranke
Kolleg
Abendgymnasium

Förderschule

Вища професійна освіта
(і вступ до ВНЗ)

Планувати зараз онлайн:
» www.meinbildungsweg.info/
infografik-ukrainisch

Ці види шкіл дають право
вступу до ВНЗ
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підготовчий
клас2
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Berufsfachschule
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Realschule

Abendrealschule

Закінчення реальної школи

Закінчення
неповної
середньої
школи4
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Schule für Kranke

Förderschule

Професія, що здобувається на основі професійного навчання
(можливо з закінченням неповної середньої школи)

Ці типи шкіл дають можливість
закінчення реальної школи.

Gymnasium
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Schule für Kranke

4

Förderschule

Переведення до наступної школи

Grundschule

Дошкільна освіта та виховання
(наприклад, вступний курс німецької мови 240; заклад підготовки до школи)

1	В 2018/19 навчальному році, починаючи з 5 та 6 класів, відбувся перехід на дев'ятирічну гімназію.
Перший клас дев'ятирічної гімназії здає екзамен на атестат зрілості в навчальному році 2025/26 у віці
13 років. Відкривається можливість скорочення індивідуального часу навчання до восьми років.
2	Вступний курс (неповний день) і підготовчі класи (повний день; в професійній середній школі також
для надолуження закінчення реальної школи) пропонуються перед вступом до професійної середньої
школи.

Березень 2022

Початкова школа є першою і
загальною школою.

Дошкільна освіта готує до
переходу до початкової
школи.

3	Вступні класи створено для випускників реальної школи, економічної школи чи неповної середньої
школи з атестатом неповної середньої школи як вступний етап на етапі підготовки старших класів;
успішне відвідування дає право переходу на етап підготовки.
4	Успішне або кваліфікаційне закінчення неповної середньої школи
5	Підготовчі класи: VK1 і VK2

