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Система освіти  – 
гнучка та  мережева

Швейцарська 

система освіти

Немає диплому без зв’язку
Система освіти в Швейцарії є мережевою та гнучкою. Після закінчення 
обов’язкового навчання Ви можете розпочати свою професійну кар’єру з 
різноманітних навчальних курсів, ставити нові цілі та досягати їх шляхом 
подальшого навчання. Кожен крок навчання веде до отримання диплому, а 
кожен диплом гарантує доступ до наступного рівня навчання. Сьогодні менш 
важливо, який шлях навчання чи яку професію ви обираєте на початку. Набагато 
важливіше, як ви використовуєте шанси та можливості. На цій схемі показані 
лише найважливіші шляхи. Є багато інших шляхів і особливостей. Запитайте 
свого консультанта з питань по вибору професії та кар'єри.

прямі навчальні шляхи та шляхи 
подальшого навчання

Ці навчальні шляхи (пунктирні
  лінії) можуть бути реалізовані 
лише частково або 
небезпосередньо.
Ви або допущені лише до певних 
сфер, або потрібні професійна 
практика, пассерель, 
стажування, підготовчий курс, 
додатковий іспит або подібне.

Ди
пл

ом
 с

ер
ед

нь
ог

о 
рі

вн
я 

III
Ди

пл
ом

 т
ре

ть
ог

о 
рі

вн
я

Ди
пл

ом
 с

ер
ед

нь
ог

о 
рі

вн
я 

I I
  

ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Вищі навчальні заклади

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ (Підготовка до професії) ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА

Подальша освіта
Курси

Різні дипломи та 
підтвердження курсів 

Спеціальне навчання/
курси

Стажування / мовний 
обмін/

ПРОМІЖНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА РІШЕННЯ

Обов’язкове навчання 

Магістр поглибленного 
начання
 MAS

Магістр FH  

Бакалавр 

Магістр PH Магістр Uni

Доктор (PHD)

Бакалавр  PH Бакалавр Uni

 Університети 
Державні технічні 
вищі заклади ETH/
EPF

Педагогічні школи 

Гімназійна матураФахова матура

Сертифікат 
технічної середньої 
школи

 Державний диплом 
(Вищий фаховий іспит 
HFP) Державний 
сертифікат 
(Професійний іспит BP )

Диплом 
спеціалізованої 
школи HF

Вищі фахові іспити (HFP) 

Професійні іспити (BP) Cпеціалізовані вищі 
заклади

Державний сертифікат 
кваліфікації EFZ

Державний  професійний 
сертифікат EBA

Професійна матура

Cпеціалізовані школи

ГімназіїТехнічні середні 
школи FMS

Компанії з місцями 
для навчання

Професійні школи BMS

професійна практика 

Професійна 
практика

ПІДГОТОВЧІ 
КУРСІ 
ПАССЕРЕЛЬ/ 

процедура

Післядипломне навчання, HF Сертифікат поглибленного 
навчання CAS

Диплом 
поглибленного 
навчання DAS




