Інформація щодо
шкільної частини
дуальної професійної освіти
у фаховій області аграрного
господарства у Федеративній
республіці Німеччина
(шкільні навчальні курси: професійна
фахова школа, фахові рівні, одно- та
дворічна фахова школа, вища фахова
школа)

Зміст
- Огляд: навчальні шляхи в аграрному господарстві
- Огляд: вищі шляхи навчання в аграрному господарстві
- навчальні плани шкільних навчальних курсів:
● однорічна професійна фахова школа аграрного господарства
● фаховий рівень I + II сільське господарство („професійна школа“)

● однорічна + дворічна фахова школа-аграрного господарства

● фахова вища школа аграрного господарства
- дискусія
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Навчальні шляхи в сільському господарстві
Державно перевірений
спеціаліст по економіці та
організації виробництва

Майстер сільського
господарства

1 рік
практики

( 2 роки )

Бакалавр наук

Бакалавр наук

( 3 роки)

2-річне
навчання

(курси для
майстрів)

Магістр наук

1 рік практики
Державно
перевірений
завідуючий
господарством

2.
рік

2-річна
фахова школа

1.
рік

(можливе
отримання
допуску до вищої
фахової школи)

1 рік практики

1-річна фахова
школа

( 3 роки)

Фахова вища школа
(університет
прикладних наук)

Університет

Навчання
пов'язане
з фахом

Практика

(6-12 місяців)

Фермер

Фермер

(Учні по закінчення навчання отримують сек.I - кваліфікацію)

2 роки професійного навчання на визнаних навчальних
підприємствах
(під час навчання мін. 2 господарчі галузі тваринництва)
(1 день професійної школи/тиждень)

Професійна фахова школа
аграрного господарства

(1 день /тиждень = навчальне
господарство)

Основний рівень
(2 дні професійна
школа/тиждень)

Атестат про закінчення основної чи реальної
школа (загальноосвітньої)
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2 роки професійного навчання на
визнаних навчальних підприємствах
(під час навчання мін.
2 господарчі галузі тваринництва)
(1 день професійної школи/тиждень)

Готовність до вступу до
університету прикладних
наук

Атестат про
середню освіту

Вища фахова школа

(клас 12 / школа з повної зайнятістю)

Вища фахова школа

(клас 11 / школа з частковою зайнятістю)
(4 місяці школа + 7 місяців практика)

Вищі шляхи навчання в
аграрному господарстві
9.
років

8.
років

Магістр наук

Магістр наук

університет

університет
прикладних наук

(2 роки)

(2 роки)

7. рік

6. рік

Магістр наук

Магістр наук

університет
прикладних наук

університет
(2 роки)

(2 роки)

Бакалавр наук
університет
прикладних наук

Бакалавр наук
університет
(3 Jahre)

(3 роки)

Бакалавр наук

Бакалавр наук

університет

університет
прикладних наук

(3 роки)

5. рік

4. рік

(3 роки)
3. рік

Вища фахова школа
клас 12 (= FHR)
Вища фахова школа
клас 11
Закінчення реальної школи

2. рік

1. рік

Фахова вища
школа
клас 12 (= FHR)
3-річне навчання
в аграрній області
(більшість учнів
отримують свідоцтво
про закінчення
реальної школи)

Закінчення основної або
реальної школи
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Навчальний план для професійної фахової школи
аграрного господарства
Навчальна область, пов'язана з
професією/теорія

Навчальна область, що
виходить за межі професії
з предметами
німецька мова/комунікація

з навчальними полями

(3,0)

англійська мова/комунікація (2,0)
політика

(2,0)

спорт

(1,0)

релігія

(1,0)

1 тиждень навчальний курс
у школі DEULA

• ведення господарства

(1,0)

• виробництво та продаж рослин та

рослинницької продукції (4,0)

• виробництво та продаж тварин та
тваринницької продукції (4,0)

Навчальна область, пов'язана з
професією/практика

з навчальними полями
• основна виробничо-технічна діяльність/
практичне господарство

(10,0)
• фахові практичні вправи в областях ґрунти,
рослина, тварина (4,0)
• фахові практичні вправи в областях
техніка та матеріали (4,0)
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У випадку успішного „завершення“
(= в середньому мінімум задовільні оцінки)

професійна фахова школа аграрного
господарства визнається в якості
першого навчального року!
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Навчальний план для професійної школи сільського
господарства
Навчальні області, предмети та
навчальні поля
Навчальна область, що виходить за
межі професії

1. навчальний
рік

2. навчальний
рік

3. навчальний
рік

(основний

(фаховий

(фаховий

рівень)

рівеньI)

рівеньII)

ТРЕБА (14)

з предметами:

- німецька мова / комунікація

4,0

1,0

1,0

- іноземна мова / комунікація

2,0

-

-

- політика

1,0

1,0

1,0

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

- спорт
- релігія
Навчальна область, пов’язана з
професією (теорія)

ТРЕБА (22)

з навчальними полями:

• Ведення господарчої діяльності
• Виробництво продукції
рослинництва
• Виробництво продукції
тваринництва
Сума

1,0

1,0

1,0

4,0

3,0

3,0

4,0

2,5

2,5

36,0

На основному рівні навчання проводиться протягом двох днів на тиждень у професійній
школі, на фаховому рівні I та II один день на тиждень. Щорічно має проводитися
однотижневий навчальний курс на навчальній станції з аграрної техніки (DEULA).
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На завершальний іспит, який проводиться
сільськогосподарською палатою
свідоцтво професійної школи на впливає!
Для прийняття до
однорічної фахової школи аграрного господарства
наявність свідоцтва про завершення* професійної
школи є обов'язково необхідним!
(* в середньому мінімум задовільні оцінки)

Учні, які мають свідоцтво про закінчення
загальноосвітньої школи отримують визнання наступного
вищого свідоцтва про шкільну освіту
(секундар I – свідоцтво про закінчення реальної школи),
якщо вони …
- склали завершальний іспит сільськогосподарської палати
- отримали від професійної школи свідоцтво про закінчення
(в середньому мінімум задовільні оцінки)
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Навчальний план для 1-річної фахової школи аграрного
господарства
Навчальна область, що
виходить за межі професії
з предметами
[6]
німецька мова/комунікація

- Аграрно-господарчі фахові завдання • природознавство

(2,0)

англійська мова/комунікація (2,0)
політика

Навчальна область, пов'язана з
професією [12]

(1,0)

управління персоналом / (1,0)
професійна та робоча педагогіка
1 тиждень навчальний курс у школі
DEULA у Нінбурзі та
3 одноденні навчальні курси школи
DEULA на підприємствах учнів

(4,0)

• техніка виробництва та технологія
(7,0)

• захист природи / догляд за ландшафтом
(1,0)

Навчальна область, пов'язана з
професією [12]
- Аграрно-господарчі управлінські
завдання •економіка та організація виробництва
•управління підприємством
•маркетинг
(1,0)

(5,0)
(6,0)
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Навчальний план для 2-річної фахової школи аграрного
господарства
Навчальна область, що
виходить за межі професії
з предметами
[7]

Навчальна область, пов'язана з
професією [8 (+7]

німецька мова/комунікація

• природознавство

англійська мова/комунікація
політика

- Аграрно-господарчі фахові завдання -

(2,0)

• техніка виробництва та технологія

(3,0)
(1,0)

управління персоналом / (1,0)
професійна та робоча педагогіка
В рамках занять проводяться
вправи на навчальній станції
аграрного господарства для
аграрної техніки (DEULA).

8,0

• захист природи / догляд за ландшафтом

• опціоні пропозиції по навчанню

(0-7)

Навчальна область, пов'язана з
професією [8 (+7)]
- Аграрно-господарчі управлінські завдання • економіка та організація виробництва
• управління підприємством
• маркетинг
• опціонні пропозиції по навчанню

8,0
(0-7)
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Навчальний план для фахової вищої школи
клас 11 (приклад: спеціалізація лісове господарство)

Загальноосвітні дисципліни
за предметами

німецька мова
політика
спорт
релігія
англійська мова
математика

(5,0)
(2,5)
(1,5)
(1,0)
(5,0)
(5,0)

(20 навчальних годин/тиждень)

Фахова теорія лісового
господарства
у навчальних областях

• лісове використання
(1,5)
• лісова ботаніка
(1,5)
• захист природи та
догляд за ландшафтом
(2,0)
• лісівництво та знання про місце
розташування
(2,0)
• захист лісів
(1,5)
• наука про дичину
(1,5)
(10 навчальних годин/тиждень)

16 тижнів школи, 32 тижні практики на підприємстві
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Навчальний план для фахової вищої школи
клас 12
• Природознавство

•
•
•
•
•

німецька мова
(4)
– Аграрна техніка
політика
(1,5)
– Стале забезпечення енергією
релігія
(0.5)
– Структури хімії
англійська мова (4)
– Хімічні процеси
математика
(4) • Аграрні технології та навколишнє
середовище
(6)

•

Економіка виробництва
та народне господарство

(2)
• Переробка
інформації

Сума

(2)

18

(6)

– Аналіз екологічних систем
– Управління рослинницьким
виробництвом
– Збереження здоров'я систем органі
– Реалізація генетичної інформації

12
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Дуже дякую за Вашу увагу!

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
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