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Яка система освіти в Швейцарії? 

Цей інформаційний лист узагальнює найважливіші для вас посилання. Презентації можна 

знайти на нашому веб-сайті в розділі PowerPoint-Präsentation (ukraine-hilfe-bern.ch)  

Інформація про освітню пропозицію для біженців з України – кантон Берн 

- Інформація про освітню пропозицію для біженців з України: 

Informationen über das Bildungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine 

- Інформація для біженців з України: Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine (be.ch) 

- Інформація про можливості навчання для біженців (be.ch) 

Шкільні уроки для дітей та молоді – місто Берн 

- Всі діти та підлітки (народжені між 1.5.2006 та 31.7.2017; 2022/23 навчальний рік: 

народжені з 1.5.2007 по 31.7.2018) мають право на відвідування школи. 

- У Швейцарії навчання в школі є обов'язковим. 

Дитячий садок, Regelklasse (звичайний клас початкової школи, який зазвичай відвідують 

діти міграційного походження разом із швейцарськими дітьми) або інтенсивний курс 

- Дитячий садок: пряма інтеграція для всіх дітей 

- Звичайна школа 1-9 класів: пряма інтеграція для дітей / молоді з німецькомовними 

знаннями 

-Діти / молодь без знання німецької мови відвідують інтенсивний курс німецької мови 

протягом 10-20 тижнів, перш ніж їх зарахують до звичайної школи. Після цього, 

паралельно зі звичайними шкільними уроками, вони відвідують базовий курс DaZ 

(німецька як друга мова). 

Реєстрація на шкільні уроки: Школа для українських дітей та молоді — Місто Берн Schule 

für ukrainische Kinder und Jugendliche — Stadt Bern 

- Реєстраційні форми наявні в офісі освіти: schulamt@bern.ch  

- або на домашній сторінці Управління освіти і культури (також українською): 

Flüchtlingskinder aus der Ukraine (be.ch)  

Пропозиції  

- Програма Fäger — Programm - FÄGER (faeger.ch) 

- Відкрита робота з дітьми в місті Берн DOK - Spielen in Bern 

- Entdeckerpass (квиток на подорожі під час канікул) Entdeckerpass (chindernetz.be) 

- Навчально-методичні матеріали Lehrmittel Ukraine (lmvz.ch) 

Primano: www.primano.ch  

Курси німецької мови «Мати-дитина»: www.bern.ch/themen/bildung/vorschule/muki-deutsch  

 

https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/
https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/assets/uploads/Bildungssystem-Bern.pdf
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/krieg-in-der-ukraine.html
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start/themen/informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/informationen-ueber-das-bildungsangebot-fuer-gefluechtete-ukrainisch.html
https://www.bern.ch/themen/bildung/schule/schule-ukrainische-kinder-jugendliche
https://www.bern.ch/themen/bildung/schule/schule-ukrainische-kinder-jugendliche
mailto:schulamt@bern.ch
https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/migration/fluechtlingskinder-in-der-volksschule/fluechtlingskinder-aus-der-ukraine.html
https://www.faeger.ch/de/programm-4.html
https://www.spieleninbern.ch/index.php/dok-spielen-in-bern
https://www.chindernetz.be/angebote/entdeckerpass
https://www.lmvz.ch/services/ukraine
http://www.primano.ch/
http://www.bern.ch/themen/bildung/vorschule/muki-deutsch
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Гімназія і Матура (атестат про середню освіту)– кантон Берн 

Гімназійний курс - це очна форма навчання, яка готує учнів до навчання в ВНЗ. Прийом 

зазвичай відбувається після закінчення 8-го навчального року. Переведення відбувається 

за рекомендацією загальноосвітньої школи або після здачі вступного іспиту.  

У кантоні Берн є десять кантональних гімназій. Як правило, учні відвідують гімназію в 

своєму регіоні (обов'язково в кантоні проживання). 

Більшість уроків у бернських гімназіях є німецькомовними. 

Цей атестат дає право учням вступати 

– на всі факультети у швейцарських та зарубіжних університетах, 

– на факультети Швейцарських федеральних технологічних інститутів (ETH) та 

–  ВНЗ педагогічної освіти. 

- Die Gymnasien im Kanton Bern 

- Aufnahmeverfahren Gymnasium (be.ch) 

- ams-gym-brochure-gym-meine-wahl-m.pdf 

 
 

Професійно-технічна освіта та навчання... – Кантон Берн 

- Професійне навчання - Berufsbildung  

Двоє з трьох молодих людей починають базову професійну підготовку після початкової 

школи. Це дає необхідні знання і навички, які необхідні для практики тієї чи іншої професії. 

Дворічне навчання надає можливість отримати федерального професійного сертифіката, 

три- або чотирирічне - федеральний сертифікат компетентності. При цьому є можливість 

закінчити професійний бакалавриат. 

- Berufslehre 

Проф.навчання на підприємстві дає можливість молоді увійти в практичний світ праці. Для 

того щоб компанії могли навчати підмайстрів, необхідний дозвіл на навчання. На кожне 

навчання повинен бути виданий договір. 

Відкриті вакансії в кантоні Берн: LENA > Offene Lehrstellen (be.ch) 

SwissSkills: https://www.swiss-skills.ch/de  

- Професійно-технічні училища - Berufsfachschulen 

У кантоні Берн налічується понад 20 професійно-технічних навчальних закладів. Вивчити 

понад 250 професій в кантоні Берн можна за 2, 3 або 4 роки. Закінчити базову освіту 

можна або на навчальному підприємстві й професійно-технічному училищі, або в 

основному, в професійно-технічному училищі. 

https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/die-gymnasien-im-kanton-bern.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/gymnasium/aufnahmeverfahren-gymnasium.html
file:///C:/Users/Myrjam/Downloads/ams-gym-brochure-gym-meine-wahl-m.pdf
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/berufslehre-betrieblich-organisiert.html
https://www.lena-public.apps.be.ch/
https://www.swiss-skills.ch/de
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/berufsfachschule.html
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- Berufsmaturität  

Заняття професійного бакалаврату готують студентів до навчання на бакалавраті в 

університеті прикладних наук. При додатковому іспиті навіть можна навчатися в 

університеті або Швейцарському федеральному технічному інституті (ETH). 

- Berufsmaturität (berufsmaturitaet.ch)  

- bms-d.pdf  

та вища професійна освіта та навчання – кантон Берн 

Подальша кваліфікація після професійного навчання. Пропозиції вищої професійної освіти 

та навчання доступні без бакалаврату. Шлях до вищої професійної освіти та навчання 

відбувається через вищий технічний навчальний заклад або професійний іспит та вищий 

фаховий іспит. 

- Höhere Berufsbildung  

- Höhere Fachschulen (be.ch) 

Вища освіта 

Hochschulbildung (be.ch) 

Hochschulen des Kantons Bern 

Університет Берн 

 

 

Krieg in der Ukraine: Війна в Україні - Universität Bern (unibe.ch)  
 
Studies: Ukraine - University of Bern (unibe.ch) 
 
University: A-Z of sports - University of Bern (unibe.ch)  
 
 

 

Профорієнтаційні та інформаційні центри BIZ BIZ – Startseite (be.ch) / BIZ Bern 

- Beratungsangebote 

- Laufbahnberatung  

- Berufsberatung Kanton Bern – Hier werden Sie kompetent unterstützt - berner-stellen.ch 

Профорієнтація 

- Lehrstelle suchen - berufsberatung.ch 

- Meine berufliche Zukunft klären (berufsberatung.ch) 

 

 

 

 

https://www.ukraine-hilfe-bern.ch/uk/
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/berufsmaturitaet.html
https://berufsmaturitaet.ch/
file:///C:/Users/Myrjam/Downloads/bms-d.pdf
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/hoehere-berufsbildung.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/hoehere-berufsbildung/hoehere-fachschulen.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/Hochschulbildung.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/Hochschulbildung/hochschulen-des-kantons-bern.html
https://www.unibe.ch/ukraine/vjna_v_ukran/index_ger.html
https://www.unibe.ch/studies/mobility/incoming/ukraine/index_eng.html
https://www.unibe.ch/university/campus_and_infrastructure/university_sports/sports_program/a_z_of_sports/index_eng.html
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start.html
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start/die-biz/standorte/biz-bern.html
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start/angebote/beratungsangebote.html
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start/angebote/beratungsangebote/laufbahnberatung.html
https://berner-stellen.ch/berufsberatung-kanton-bern
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2930
https://laufbahn.berufsberatung.ch/
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Шкільна освіта для дітей та підлітків шкільного віку

- Усі діти та підлітки (народжені з 1 травня 2007 року по 31 липня

2018 року) мають право на шкільну освіту.

- У Швейцарії шкільна освіта є обов’язковою.

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern
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Базовий 

ступінь: дит. 

садок та 1. – 2. 

клас групового 

навчання
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Місто Берн: дитячий садок, звичайний клас або

інтенсивний курс

• Дитячий садок: пряма інтеграція для всіх дітей

• Звичайний клас: пряма інтеграція для дітей/підлітків із знанням

німецької мови

• Інтенсивний курс: 

− для дітей/підлітків без знань німецької мови

− 10-20 тижнів

− Німецька мова, а також математика, НМГ, спорт, дизайн, 

музика => підготовка до вступу в звичайний клас

− різні місця в місті

− Співбесіда для вступу з керівництвом школи

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern
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Зарахування до школи

IK (10 – 20 Wochen) Regelschule

Basis-DaZ*

Учні 1-9 класів без знання німецької мови

Учні зі знанням німецької мови та з

діти дитячого садка

1 клас у 1 семестрі (після узгодження з батьками та 

керівництвом школи)

Regelschule

* Kann nicht an allen Standorten bzw. für alle Niveaus angeboten werden.



|

Діти з обмеженими можливостями

Шукаються індивідуальні рішення: 

- Супровід вчителів-кураторів у малих групах

- Супровід вчителів-кураторів на інтенсивному курсі

- Зменшення навчального навантаження на інтенсивному курсі

- Вступ до спеціальної школи

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern
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Реєстрація до школи

- Бланк реєстрації в дитячий сад

- Реєстраційна форма для запису на інтенсивний курс або

звичайний клас міста Берн (німецькою або англійською)

➢ Реєстраційні форми для міста Берн можна отримати в 

адміністрації школи: schulamt@bern.ch

➢ Або на домашній сторінці Управління освіти та культури (також

для інших громад та українською)

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern

mailto:schulamt@bern.ch
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Підтримка раннього розвитку

• Центри денного догляду

• Дитячі ясла охоче приймають дітей, для статусу S можливе
перебування в яслах до 3 днів на тиждень (знижки, франшиза 
покривається соціальною допомогою)

• Про вільні місця дізнатися безпосередньо в районних яслах
/дит.садках

• Центри денного догляду забезпечують місця для українських груп
(Рената Ротем: 031 321 63 82, незабаром онлайн платформа)

• Офіс цунтрів Кіта для консультацій: 031 321 60 00

• Ігрові групи
− Про вільні місця дізнатися безпосередньо в районних ігрових групах

• Primano
− www.primano.ch, Flyer

• MuKi-Курси німецької
− www.bern.ch/themen/bildung/vorschule/muki-deutsch, Flyer

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern

http://www.primano.ch/
http://www.bern.ch/themen/bildung/vorschule/muki-deutsch
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Із запитаннями звертайтесь до:

• rita.schuepbach@bern.ch, 031 321 64 31

Schulunterricht für Kinder und Jugendliche – Stadt Bern

mailto:rita.schuepbach@bern.ch


Середня та вища професійна 
освіта



Система освіти



Базова професійна освіта

Вступ до старшої школи Sekundarstufe II 2017



Понад 230 професій на вибір…



Рішення: Куди далі?



Повна середня освіта з професійним 
ухилом для розумників



Професійна освіта в трьох 
навчальних місцях

Lehrbetrieb Berufsfachschule überbetriebliche
Kurse



Варіант: 
Професійна освіта на базі школи

Lehrbetrieb Berufsfachschule überbetriebliche
Kurse



Приклади: 
Технічна фахова школа /коледж Bern

www.tfbern.ch

FELSENAU
Innenausbau
Metallbau
Spengler

LORRAINE
Maschinenbau
Elektronik
Informatik



Приклади: 
Технічна фахова школа /коледж Bern



Приклади:

bwd WMB Середня школа економіки Bern 
та

bwd IMS Середня школа інформатики Bern

www.bwdbern.ch



Модель успіху…



…у загальноєвропейському контексті! 





Система освіти



Перспективи…



…у вищій професійній освіті!



На ринку праці затребувані:…



…спеціалісти!



Немає ступеня /навчання без
диплому/ ступеня!



Kein Abschluss ohne Anschluss



Дякуємо за увагу!



Gymnasium – Universität im Kanton Bern

Середня школа – університет У кантоні Берн



Університет /
ETH

Середня школа

Gymnasium

педагогічний 

коледж

педагогічний коледж

Освітня система

школа соціально-

медичних професій

Fachmittelschule

Bildungssystem

Освітня система

професійний сертифікат

Середня школапрофесійне навчання

професійний сертифікат

професійний

сертифікат

Fachmaturität



… fragt nach dem Wie und Warum

… запитує як і чому

… vermittelt eine breite Allgemeinbildung

… дає широку загальну освіту

… ist vielfältig und abwechslungsreich

… різноманітний і різноманітний

… verlangt Arbeit, Anstrengung und Zeit

… вимагає праці, зусиль і часу

Das Gymnasium…

Середня школа...



Anforderungen / вимоги

▪ Du gehst gerne zur Schule

▪ ти любиш ходити до школи

▪ Du hast sehr gute Noten

▪ маєш хороші оцінки

▪ Du bist bereit, viel zu leisten

▪ ти хочеш досягти багато

▪ Dich interessieren viele Themen

▪ вас цікавить багато речей

▪ 3 Sprachen: Deutsch / Französisch / Englisch

▪ Три мови: німецька / французька / англійська



Unterrichtsfächer / шкільні предмети

▪ Deutsch / німецька

▪ Französisch / французький

▪ Englisch / англійська oder / або

▪ Italienisch / італійська oder / або

▪ Latein / латинська

▪ Mathematik / математика

▪ Biologie / біології

▪ Chemie / Хімія

▪ Physik / фізики

▪ Geschichte / історія

▪ Geografie / географія

▪ Bildnerisches Gestalten / Художнє оформлення oder / або

▪ Musik / музика

▪ Wirtschaft und Recht / економіко-правові

▪ Informatik / комп'ютерна наука

▪ Sport / Спорт

Unterrichtsfächer / 

шкільні предмети



Aufnahme / Anmeldung

Прийом / Реєстрація:



університет

Студенти, які зараз зареєстровані в українському 

університеті, мають можливість навчатися в 

Бернському університеті 1-2 семестри як 

студенти по обміну, якщо пропонується їхня 

тематика. Угода про обмін між вашим 

українським університетом та університетом 

Берна не потрібна. Як студент по обміну, ви 

можете відвідувати курси та складати іспити, не 

сплачуючи плату за навчання в Бернському 

університеті. Перебування обмежене 2 

семестрами, і ви не можете отримати ступінь в 

Університеті Берна.


