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Інформація для батьків 

Ласкаво просимо! 
Важлива інформація від вашого BIZ 
 

 

 

 

Під час відвідування занять у обов'язкової школі ваша дитина замислюється над тим, де 

продовжити навчання після школи. Консультаційні центри з питань профорієнтації (BIZ) у 

Швейцарії надають всім бажаючим інформаційну підтримку у питаннях освіти та кар'єри. У 

нас ви можете отримати важливу інформацію та корисні поради, а також дізнатися про всі 

нюанси швейцарської системи освіти. 

Знання мови як основна вимога 

Для здобуття освіти у Швейцарії потрібно добре володіти німецькою мовою (мінімальний 

рівень A2, оптимально B1). Знання мови відкриває широкі можливості.   

Два шляхи здобуття освіти 

Шлях 1: Після здобуття обов'язкової шкільної освіти більшість молодих людей проходять 

курс базової професійної освіти (професійне навчання, Lehre). Практична частина 3-4 дні на 

тиждень вивчається на підприємстві, 1-2 дні на тиждень проходить теоретичне навчання у 

професійній школі. За свою роботу молоді люди одержують невелику заробітну платню. 

Після навчання ці молоді люди стають успішними професіоналами. У них є багато 

можливостей влаштувати свою кар'єру.  

 

Шлях 2: Якщо ваша дитина має відмінні шкільні оцінки на рівні Sek і добре володіє німецькою 

та французькою мовами, то після обов'язкової шкільної освіти є можливість здобуття 

професійної шкільної освіти (гімназія, технікум). Молоді люди продовжують денне навчання у 

школі протягом кількох років. Тут вони не одержують заробітної платні. Саме відвідування 

школи безкоштовне, необхідно лише сплатити вартість шкільних матеріалів. 

 

Просте пояснення швейцарської системи освіти у відеоролику: www.biz.bkd.be.ch > Теми > 

Інформація для біженців з України > Загальні відомості > Відео про швейцарську систему 

освіти 

Широкі можливості здобуття освіти  

Важливо, щоб ваша дитина дізналася про якомога більше різноманітних професій у 

Швейцарії. Це допоможе їй легше визначитися з її майбутньою професією. У Швейцарії на 

вибір пропонується понад 200 професій, які можна опанувати. В Інтернеті можна знайти 

тематичні фільми та детальні описи професій. Невід'ємною складовою навчання вашої 

дитини є практична частина на виробництві. У Швейцарії ми називаємо це «ознайомчим 

навчанням»: дитина ознайомлюється з різними професіями, щоб зрозуміти, яка з них їй 

підходить.  

https://www.be.ch/biz
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Ознайомче навчання: www.biz.bkd.be.ch > Теми > Вибір професії та шляхи здобуття освіти > 

Інформація для учнів > Ознайомче навчання 

 

Ознайомлення зі світом професій (фільми та описи): www.berufsberatung.ch > Професії > 

Пошук фільмів  

 

Різноманітні матеріали щодо здобуття освіти та продовження навчання у Швейцарії: 

www.berufsberatung.ch > Інформація іншими мовами > Українською мовою 

Зверніть увагу на інформаційний лист № 2: у ньому містяться важливі рекомендації для 

вашої дитини щодо процесу вибору професії. 

Взаємозамінна система освіти 

Базова професійна освіта і подальша шкільна освіта (середні школи) забезпечують якісну 

підготовку. Система освіти у Швейцарії взаємозамінна. Це означає, що учні за певних умов 

можуть змінювати вид шкіл. Так, наприклад, в учнів є можливість спочатку освоїти професію, 

а потім продовжити навчання. 

Швейцарська система освіти має дуже гарну репутацію в усьому світі. Молоді люди, які 

здобувають освіту у Швейцарії, мають широкі кар'єрні можливості. Тут дуже низький рівень 

безробіття серед молоді – лише 2,5% (проти 14,9% у середньому по Європі у 2021 році). 

 

 

Загальна інформація: www.be.ch/ukraine 

 

 

Ми допоможемо вам дізнатися більше. Зі всіма питаннями просимо звертатися до 

найближчого центру BIZ. Ми завжди раді вітати вас! 

Ваш консультаційний центр з питань профорієнтації (BIZ) кантону Берн 

http://www.biz.bkd.be.ch/
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1904
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/194350
http://www.be.ch/ukraine

