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Німеччина – Кваліфікований робітник / Дуальне навчання // Рівень 4 
ЄРК 
 
Назва 
Кваліфікований робітник/Ремісник/Клерк 
 
Мета  
• Мета цього типу кваліфікацій – «професійна спроможність». 
• Вона проявляється у знаннях, методологічній компетентності, 

соціальній компетентності та особистій компетентності.  
• Необхідні знання, уміння та навички формуються в рамках 

структурованого курсу навчання, під час якого також створюються 
можливості для здобуття практичного досвіду роботи, щоб 

• учні були готові до здійснення кваліфікованої професійної діяльності, 
зокрема самостійного планування, виконання та оцінювання.  

• Цю здатність потрібно продемонструвати під час професійного іспиту 
перед компетентним органом. 



Результати навчання 
 

Знання: 
> Готовність і здатність використовувати спеціалізовані технічні знання і навички для належного 
виконання завдань і розв'язання задач шляхом вибору та застосування відповідних методів,  
самостійність, здатність оцінювати результати; 
Навички: 
> Широкий спектр навичок, необхідних для самостійного планування, виконання та оцінювання  
робочих ситуацій у процесі професійної діяльності, включаючи альтернативні дії і взаємодію з 
суміжними галузями; 
Соціальна компетентність: 
> Готовність і здатність налагоджувати соціальні відносини, розуміти соціальні взаємозв'язки та 
протиріччя і взаємодіяти з іншими раціонально і відповідально; 
> Якості, такі як соціальна відповідальність і солідарність; 
> Готовність і здатність розуміти та створювати комунікативні ситуації; 
> Уміння реалізовувати власні наміри і потреби, а також наміри та потреби партнерів, і готовність 
зажди запропонувати підтримку; 
> Готовність і здатність цілеспрямовано та систематично підходити до опрацювання завдань і задач 
(наприклад, у процесі планування операційної діяльності); 
Автономність: 
> Готовність і здатність ретельно осмислювати професійні, соціальні та особисті контексти, а також 
індивідуально-  та соціально-відповідальна поведінка; 
> Готовність і здатність створювати можливості, з'ясовувати вимоги та обмеження в сім’ї, на роботі та в 
громадському житті, оцінювати і розвивати власні таланти, а також такі якості, як незалежність, 
критичне мислення, впевненість в собі, надійність, відповідальність  і відчуття обов'язку; формувати 
цінності та відданість цим цінностям; 
> Готовність і здатність самостійно розуміти та аналізувати інформацію про ситуації і контексти, а також 
класифікувати ментальні конструкції і брати на себе відповідальність спільно з іншими; 
> Готовність і здатність розвивати навички і стратегії навчання і застосовувати їх для навчання 
впродовж життя, як на роботі, так і поза нею, в конкретній галузі професійної діяльності. 



Тривалість навчання 
3 або 3,5 роки 
 
Законодавча база 
• Berufsbildungsgesetz/BBiG (Закон про професійну освіту) і Handwerksordnung / HwO (Положення про 
ремесла) (від 14 серпня 1969р., з правками від 23 березня 2005р.)  
• Протокол загальних результатів щодо порядку узгодження положень про навчання на підприємстві з 
рамковими навчальними планами між федеральним урядом і міністрами культури федеральних земель від 
30.05.1972 (Угода між федеральним урядом і міністерствами федеральних земель щодо порядку гармонізації 
положень про навчання на підприємстві та навчальних планів) 
• Рамкова угода про професійні навчальні заклади (Постанова Постійної конференції від 15.03.1991) (Рамкова 
угода про заочні професійні навчальні заклади) 
• Про закінчення професійного навчального закладу (Постанова Постійної конференції від 01.06.1979, з 
правками від 04.12.1997) (Про сертифікат про закінчення професійного навчального закладу) 
• Рекомендації Постійної конференції щодо розробки рамкових навчальних планів для професійних 
предметів у професійних навчальних закладах та їхнє узгодження з положеннями федерального уряду про 
навчання за державно визнаними професіями, вересень 2007р. 
• Доступ до вищої освіти для вступників з професійними кваліфікаціями (Постанова Постійної конференції від 
06.03.2009) 
• Про доступ до навчання у технічних коледжах у професійних програмах (Постанова Постійної конференції 
від 05.06.1998 у редакції від 3.9. 2001) 
 
Закінчення навчання/ здобуття кваліфікації 
• Сертифікат кваліфікованого робітника (оцінювання/ валідація/ сертифікація здійснюються компетентним 
органом) 
• Сертифікат про закінчення професійного навчального закладу 
• Еквівалентність нижчій середній освіті (якщо застосовно)  
• Вступ до коледжу при здачі додаткового іспиту 
 
Наступність/ Подальша траєкторія навчання 
Після закінчення професійної освіти та здобуття певного практичного досвіду існує можливість отримати 
кваліфікацію техніка або висококваліфікованого робітника, а також продовжити навчання на спеціалізованих 
курсах у вищому навчальному закладі. 



Дескриптори для типів кваліфікацій - 
Ірландія 

• Назва 
• Клас 
• Мета 
• Рівень 
• Обсяг 

• Знання: спектр, вид 

• Ноу-хау та навички: спектр, застосування 

• Компетентність: контекст, роль, уміння 
вчитися, розуміння 

• Наступність і перехід у навчанні 
  



Тип H Тип I 

Назва Просунутий сертифікат (про кваліфікації 
підвищеного рівня) (підвищення кваліфікації) 

Вищий сертифікат (вища освіта) 

Клас відзнаки Основний  Основний  

Мета Це багатоцільовий тип кваліфікацій, спрямований на 
особистий розвиток, участь у суспільстві та 
громадському житті, працевлаштування і доступ до 
додаткової освіти та навчання 

Це багатоцільовий тип кваліфікацій, спрямований на 
особистий розвиток, участь у суспільстві та громадському 
житті, працевлаштування і доступ до додаткової освіти та 
навчання 

Рівень 6 6 

Обсяг  Великий  Великий  

Знання - спектр Спеціалізовані знання широкого спектра Спеціалізовані знання широкого спектра 

Знання - вид Певні теоретичні поняття та абстрактні концепції з 
глибоким розумінням окремих сфер 

Певні теоретичні поняття та абстрактні концепції з 
глибоким розумінням основоположної теорії 

Ноу-хау та 
навички - спектр 

Демонструє комплексний спектр спеціалізованих 
навичок та інструментів 

Демонструє комплексний спектр спеціалізованих навичок 
та інструментів 

Ноу-хау та 
навички - 
застосування 

Формулює рішення для чітко визначених 
абстрактних проблем 

Формулює рішення для чітко визначених абстрактних 
проблем 

Компетентність - 
контекст 

Використовує діагностичні та креативні навички в 
ряді функцій у різноманітних контекстах/ ситуаціях 

Діє у змінних і конкретних ситуаціях (контекстах) і бере 
відповідальність за результати; застосовує навички і 
знання у різноманітних контекстах/ ситуаціях  

Компетентність - 
роль 

Проявляє значну самостійність і часто бере на себе 
відповідальність за роботу інших і/ або за розподіл 
ресурсів; формує та функціонує в різного роду групах 

Проявляє значну самостійність і часто бере на себе 
відповідальність за роботу інших і/ або за розподіл 
ресурсів; формує та функціонує в різного роду групах 

Компетентність – 
уміння вчитися 

Вчиться брати відповідальність за власне навчання 
у контрольованому середовищі 

Ініціює визначення та задоволення навчальних потреб та 
ефективно взаємодіє у навчальній групі 

Компетентність - 
розуміння 

Виражає внутрішні, особисті погляди на світ, що 
відображають взаємодію з іншими 

Виражає внутрішні, особисті погляди на світ, що 
відображають взаємодію з іншими 

Наступність і 
перехід у 
навчанні 

Перехід на програму для отримання вищого 
сертифіката (тип І). Продовження навчання для 
отримання звичайного бакалавра (тип J) або 
бакалавра з відзнакою (тип К). 

Перехід на програму для отримання просунутого 
сертифіката (тип Н). Продовження навчання для 
отримання звичайного бакалавра (тип J) або бакалавра з 
відзнакою (тип К). 


