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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

Докторантура: Doctor habilitatus
 

Інтегрована 
університетська освіта: 

Magister, 
Diplom or Lizentiat 

(богословська освіта),
Staatsprüfung 

(юридична, педагогічна 
освіта та інші) 

(5 років)

Початкова освіта (Grundschule)
(4 роки)

Базова загальна середня освіта Sekundarstufe I: 
Realschulabschluss, Abschlusszeugnis, Sekundarabschluss I, Erster 

allgemeinbildender Schulabschluss або Mittlerer Schulabschluss (4-5 років)

Докторантура: PhD
(2-4 роки)

Магістратура 
прикладних наук: 

Master of Arts, Master 
of Sciences та інші
(Fachhochschule)

(1.5-2 роки)

Магістратура: 
Master of Arts, Master 

of Sciences та інші 
(Hochschule) 
(1.5-2 роки)

Бакалаврат 
прикладних наук: 
Bachelor of Arts, 

Bachelor of Sciences та 
інші (Fachhochschule)  

(3-4 роки)

Бакалаврат: 
Bachelor of Arts, 

Bachelor of Sciences 
та інші (Hochschule)

(3-4 роки)

Вища середня освіта Sekundarstufe II:
Allgemeine Hochschulreife

(2-3 роки) 

Вища середня професійна освіта 
Sekundarstufe II:

 Fachoberschulreife  
(2-3 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНА
У Німеччині встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Загальна середня освіта
•    Початкова освіта
•    Базова загальна середня освіта
•    Вища середня та середня професійна освіта

•    Вища освіта
•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна середня освіта у Німеччині триває 12 років:
•    Початкова освіта (I-IV(VI) класи)
•    Базова загальна середня освіта (V/VII-IX/X) (Sekundarstufe I)
•    Вища середня та середня професійна освіта (X-XIII) (Sekundarstufe II)

Початкову школу відвідують усі діти шкільного віку. Вона охоплює класи від I до IV, 
а у Берліні та Бранденбурзі Grundschule охоплює класи з I по VI. Після закінчення 
цього рівня освіти сертифікат не видається, тільки звіт за рік. Виняток становить 
Землі Баден-Вюртемберг та Рейнланд-Пфальц, де наприкінці року видається 
свідоцтво про закінчення початкової школи.

Базова середня освіта (Sekundarstufe I) включає навчання з V/VII класу по IX/X 
клас школи. Базову середню освіту можна отримати в школах різного типу: 
Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Період навчання становить 4-5 років. По 
закінченню школи, учні отримують відповідні освітні документи. 

Після завершення навчання на рівні вищої середньої освіти (Sekundarstufe II) у 
гімназії, що становить 2-3 роки, учні отримують Allgemeine Hochschulreife. 

Після завершення навчання на рівні вищої середньої професійної освіти 
(Sekundarstufe II), що становить 2-3 роки, видаються сертифікати про середню 
професійну освіту Fachoberschulreife. 

Сертифікати вищої середньої та середньої професійної освіти дають доступ до 
програм професійної та вищої освіти в загальних університетах та університетах 
прикладних наук відповідно. 

Система освіти Німеччини дуальна, тобто має програми та освітні заклади 
професійного або академічного спрямувань. Середня професійна освіта в 
Німеччині представлена розгалуженою системою закладів та центрів професійної 
освіти, які готують спеціалістів різноманітних галузей.  
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ВИЩА ОСВІТА
Дуальна система також характерна і для вищої освіти Німеччини. Програми 
академічного спрямування пропонуються загальними університетами 
(Hochschule), а програми професійного спрямування – університетами прикладних 
наук (Fachhochschule).
Вища освіта в Німеччині пропонується на таких рівнях: 
•     Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Bachelor of Arts, Bachelor of Sciences та 

інші – 3-4 роки навчання.
•     Другий цикл вищої освіти/магістратура: Master of Arts, Master of Sciences та 

інші – 1½-2 роки. Інтегровані університетські програми (включають перший 
цикл вищої освіти): Magister, Diplom, Lizentiat (богословська освіта), 
Staatsprüfung (юридична, педагогічна освіта та ін.) – 5 років.

•     Третій цикл вищої освіти/докторантура PhD – 2-4 роки. Після PhD можна 
навчатися за програмами Habilitation для отримання Doctor habilitatus, який 
дає право обіймати професорські посади.

Кредити ЄКТС застосовуються не в усіх закладах вищої освіти.

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Постійна конференція міністрів освіти і культури – 
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html 
Інформаційна база – https://anabin.kmk.org/anabin.html
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