
Тісна співпраця між суспільними установами, приватними 
компаніями, а також отримання освіти шляхом ії інтеграції 
в щоденний робочий процес є значними характерними 
особливостями дуальної системи професійної освіти 
в Німеччині. Додаткова освіта і професійне навчання 
кваліфікованих робітників відіграють значну роль у формуванні 
конкурентноздатності економіки Німеччини. Інституційна 
співпраця між суспільними установами, приватними 
компаніями, торгівельними палатами, представниками 
асоціацій роботодавців та робітників дозволила створити 
систему професійного навчання, яка відповідає сучасним 
вимогам ринку праці. Низький рівень безробіття серед молоді 
Німеччини, у порівнянні з міжнародними показниками, вказує 
на ефективність дуальної системи професійного навчання.

Міжнародна репутація професійної освіти “Made in Germany” 
викликає підвищену зацікавленість різних країн та установ в 
ознайомленні з німецькою системою професійного навчання. 
Внаслідок цього, зростає попит на додаткові знання з боку 
всіх зацікавлених сторін. Місто Гамбург займає виключне 
місце в певних секторах економіки та науки Німеччини. Крім 
того, Гамбург став першою федеральною землею Німеччини, 
яка активно зміцнює співпрацю між ключовими сторонами 
дуальної системи професійної освіти. Завдяки регулярним 
засіданням об’єднання «Кооперація з навчання» (LOK) в 

Гамбурзі працює механізм тісної співпраці викладачів та 
тренерів компаній. Більш того, громадська організація з питань 
управління, консультацій та подальшого розвитку професійно-
технічних училищ – Інститут Професійного Навчання Гамбурга 
(Hamburger Institut für Berufliche Bildung – HIBB) – була вперше 
створена в Гамбурзі. На сьогоднішній день, ця органiзацiя 
координує роботу всіх 32 професійно-технічних училищ міста.
Федеральна земля Гамбург з населенням 1,8 млн осiб в місті 
та 5 млн осiб у передмісті має широку економічну базу. Таким 
чином, Гамбург є ідеальним місцем, де можна ознайомитись з 
дуальною системою професійного навчання, або, на основі вже 
набутих первинних знань, ретельно вивчати досвід тренерів, 
екзаменаторів та викладачів.

ПАРТНЕРИ TVET ГАМБУРГ
Три установи Гамбурга, що спеціалізуються в галузі 
професійного навчання, об’єднали свої зусилля в TVET 
ГАМБУРГ, з метою поширення досвіду організації та 
надання професійної освіти на міжнародному рівні: Інститут 
Професійного Навчання Гамбурга (ІПНГ - Hamburger Institut 
für Berufliche Bildung (HIBB)), Торгівельна Палата Гамбурга 
(Handelskammer Hamburg) та ГФА Консалтинг Груп ГмбХ 
(GFA Consulting Group GmbH). 

ІПНГ здійснює нагляд за діяльністю 32 професійних училищ, 
в яких проходять навчання близько 50 000 студентів. 
Маючи приблизно 3 000 співробітників, ІПНГ є найбільшою 
державною компанією Гамбурга. Працюючи за системою 
дуального навчання, професійні училища відповідають за 
передачу як теоретичних знань так і практичних професійних 
навичок. Використовуючи сучасні методи навчання та 
викладання, вони роблять значний внесок в підготовку 
учнів-підмайстрів для забезпечення їх подальшої професійної 
кар’єри.  
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Торгівельна Палата Гамбурга забезпечує якість професійного 
навчання для 23 000 студентів, які проходять навчання 
більш ніж 200 професіям в приблизно 5 000 компаній 
Гамбурга. Торгівельна Палата реєструє компанії і 
кваліфікованих викладачів, що працюють в цих компаніях 
та мають кваліфікацію для проведення практичної частини 
професійного навчання. Окрім того, Торгівельна Палата 
організовує понад 20 000 іспитів на рік та видає сертифікати 
випускникам, які успішно їх склали. Торгівельна Палата 
представляє інтереси 160 000 фірм, зайнятих у галузі 
промисловості, торгівлі та послуг, які отримують користь 
від системи навчання, що дозволяє інтегрувати в щоденний 
робочий процес студентiв, якi знаходяться в процесi навчання.

ГФА Консалтинг Груп працює в сфері міжнародного 
співробітництва. Компанія має щорічний обіг в розмірі понад 
100 млн євро та реалізує близько 300 проектів по всьому 
світу. Протягом багатьох років ГФА надає консалтингові 
послуги в галузі процесів реформ TVET для національних та 
регіональних урядів, а також для представників приватного 
сектору, сприяючи розвитку кадрів та навчальних систем, та 
підвищенню ефективності професійного навчання. ГФА має 
в своєму розпорядженні широку базу даних міжнародних 
експертів в галузі професійного навчання. 

Співпраця трьох партнерів TVET Гамбург – це ідеальна 
платформа для ознайомлення з досвідом найбільш важливих 
організацій в галузі дуальної системи професійної освіти та 
передачі їх досвіду країнам-партнерам. 

СПЕКТР ПОСЛУГ
Об’єднані в TVET Гамбург, три партнерські організації надають 
для міжнародного ринку низку різних послуг, що базуються 
за модульним принципом. Всі послуги можуть бути 
адаптовані до індивідуальних потреб клієнтів. У випадку Вашої 
зацікавленості в наших послугах, просимо зв’язатися з нами.

Контактна 
інформація

TVET Hamburg
через представника 
(GFA Consulting Group GmbH)
Пані Інке Хазе (Inke Hase)

Тел.:  +49 (0) 40 60306  -100
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