
 

        

Спеціальний клас для іноземців 

 
Мета 

Після закінчення спеціального класу для іноземців ви отримаєте атестат, який 
прирівнено до атестата про базову середню освіту (його видають після 9-го 
класу). 

  

Тривалість навчання 

Один рік 

Вимоги до вступників 

До класу приймають підлітків-мігрантів, які за віком мають відвідувати 
професійно-технічний навчальний заклад, ніколи не навчалися в німецькомовній 
школі та не володіють мовою настільки, щоб навчатись у звичайному класі. 
Вступ також можливий, якщо підліток уже протягом якогось короткого часу 
навчався в середній школі ступеня I та не може відвідувати професійно-

технічний коледж через недостатнє знання мови. 
 

Спеціальний клас для іноземців 

Після закінчення спеціального класу для іноземців ви отримаєте атестат, який 
прирівнено до атестата про базову середню освіту (його видають після 9-го 
класу). Також ви отримаєте професійні знання, вміння та навички, вам 
допоможуть із професійним орієнтуванням і набуттям компетенцій для початку 
професійної підготовки або трудової діяльності. Після закінчення спеціального 
класу ви матимете можливість навчатися далі. 
 

Покращення мовних навичок 

Завдяки великій кількості занять із німецької мови на тиждень (12 уроків), 
індивідуальній підтримці мовними асистентами та додатковим мовним курсам 
ви вивчите німецьку, зокрема професійну, або покращите її знання. Таким 
чином ми підготуємо вас як до здобуття професії, так і до подальшого навчання 
для отримання атестата про повну середню освіту. 
 

Отримання орієнтовних знань для життя в Німеччині 
Участь у проєкті «Демократія для мене» та вивчення впроваджених у регіоні 
предметів за вибором допоможуть вам розширити міжкультурні навички та 
підвищити загальний рівень освіти. 
 

Професійна орієнтація 

Тему професійної орієнтації постійно розглядають у рамках різних дисциплін 
(німецька мова, політика, економіка). Вона охоплює різні питання — від 
підготовки документів для участі в конкурсі на вакансію до отримання знань про 
німецьку систему освіти та презентації професій і гендерних аспектів у 
повсякденній трудовій діяльності. Також до навчальної програми входять 



 

        

виробнича практика під супроводом школи (2 тижні) та застосування системи 
KAoA-kompakt (аналіз професійного потенціалу, дослідження професійної 
сфери та дні практики). 
 

Допомога 

Учні спеціального класу для іноземців володіють мовою на різних рівнях і мають 
різну освіту. Тим, хто тут навчається, доступні активний супровід команди 
шкільних соціальних працівників і допомога в повсякденних питаннях. 
 

Іспит на визначення успішності 
Після того, як ви закінчите спеціальний клас для іноземців та отримаєте 
атестат, який прирівнено до атестата про базову середню освіту (його видають 
після 9-го класу), прямо тут ви можете подати заяву про визначення наявності у 
вас права на продовження навчання в професійно-технічному коледжі. Для 
отримання такого доступу потрібно скласти іспит із німецької мови, математики, 
англійської мови та галузевих дисциплін. 
 

Дисципліни / розклад 
Навчальні напрями / предмети Уроки1 

Профільний напрям 

Предмети професійного спрямування 
(480–560) 

Профільні предмети (бізнес-процеси в компанії, кадрові, загальні 
економічні процеси) 320–400 

Математика 80–160 

Англійська мова 80–160 

Непрофільний напрям (600–720) 

Німецька мова/комунікація 480 

Релігієзнавство2 40 

Фізична культура/зміцнення здоров'я 40–160 

Політологія/суспільствознавство 40–160 



 

        

Дисципліни за вибором (40–240) 

Наприклад, допоміжні, додаткові курси, краєзнавство, рідна мова 40–240 

Загальна кількість навчальних годин 
1,240–
1,440 

1 Упродовж навчального року напрями/предмети можна опановувати за гнучкою системою, залежно від потреб. 

Наприклад, на початку навчання може бути більша кількість занять із німецької мови. 

2 Учням, які не вивчають конфесійне релігієзнавство через особисті та суттєві обставини, викладають практичну 

філософію. 

 

 

Ви можете повторно пройти навчання в спеціальному касі для іноземців, якщо 
після завершення навчального року ви все ще не володієте мовою на 
достатньому рівні для відвідування звичайного класу та його неможливо 
підвищити на допоміжних і додаткових курсах. 
 


