


 

У травні 2005 р. на конференції у норвезькому місті Берген Україна 

офіційно приєдналася до Болонського процесу в контексті підтримки заходів 

створення єдиного європейського простору вищої освіти, дещо пізніше 

долучилася до європейської програми Еrasmus+. На сьогодні мандат 

Національного Еразмус+ офісу в Україні в рамках Програми ЕРАЗМУС+ 

впроваджує заходи, спрямовані на підтримку, популяризацію, моніторинг та 

поширення інформації про Програму, зокрема у сфері вищої освіти в співпраці з 

іншими країнами-партнерами1. Надалі, відповідно до Угоди про асоціацію, 

Україна взяла на себе зобов’язання інтегруватися в європейській освітній 

простір2. 

Вищезазначене зумовлює необхідність детального аналізу досвіду 

розбудови систем освіти в країнах ЄС з метою його урахування в процесі 

імплементації різноманітних складових освітньої реформи в Україні. 

У країнах ЄС становлення національних систем освіти тривало не одне 

століття, і кожна з європейських країн сформувала свої освітні особливості.  

З моменту заснування ЄС та приєднання нових країн-членів відбувається 

поступова уніфікація національних систем освіти в контексті реалізації 

Болонського процесу та Еrasmus+.  

На сьогодні, незважаючи на потужні процеси розбудови єдиного 

європейського освітнього простору, країни-члени ЄС все ще мають національні 

особливості функціонування сегментів системи освіти від дошкільної до вищої 

освіти. Щодо шкільної освіти, то в країнах ЄС можна виділити три головні моделі 

її організації (рис. 1)3: 

- Однорівнева освіта. У такій системі немає переходу від початкової до 

середньої (базової) школи. З початку до кінця терміну обов’язкової освіти 

учні навчаються за спільною програмою; 

- Загальна основна навчальна програма. У цій системі освіти після успішного 

завершення початкової школи є перехід учнів до середньої (базової) школи. 

Навчання здійснюється за єдиною загальною навчальною програмою; 

- Диференційована неповна загальна освіта. Після успішного завершення 

початкового рівня освіти учні вже вибирають різні освітні траєкторії, а сам 

вибір відбувається на початку або під час здобуття рівня неповної середньої 

освіти. Після закінчення середньої (базової) школи учні отримують різні 

сертифікати (документи про здобуття середньої освіти) відповідно до 

обраної освітньої траєкторії. 

 
1 Національний офіс ERASMUS+. URL: https://erasmusplus.org.ua/pro-nas/1-pro-nas.html. 
2 УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-

вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/984_011/print. 
3 The Structure of the European Education Systems 2019/20. URL: https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/ 

the_structure_of_the_european_education_systems_2019_20.pdf. 



 
Рис. 1. Основні моделі початкової та базової середньої освіти (ISCED 1-2)  

у Європі, 2019/20* 
* У Чехії, Латвії, Угорщині та Словаччині обов’язкова освіта організована в єдиній структурі у віці до 14, 15 та 

16 років залежно від країни. Однак, починаючи з 10, 11 та 13 років (залежно від країни), учні можуть вступати до 

окремих навчальних закладів, що забезпечують як базову середню (вона завершує обов’язкову освіту), так і 

старшу школу. 

 

Джерело: The Structure of the European Education Systems 2019/20. URL: https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/ 

2019/10/the_structure_of_the_european_education_systems_2019_20.pdf 

 

Деталі тривалості навчання, вік вступу до закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти в країнах ЄС висвітлено в табл. 1, де надано посилання 

здебільшого на офіційні джерела та більш повно висвітлено часові особливості 

навчання в постсоціалістичних країнах ЄС.  

Візуалізовані особливості часової структури освітніх систем у різних 

країнах ЄС наведено в додатках, сформованих переважно на основі останньої 

інформації (для 2019/2020 навчального року ) від Єврокомісії ЄС, наведеної в 

джерелі «The Structure of the European Education Systems 2019/20» (URL: 

https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/the_structure_of_the_european_ 

education_systems_2019_20.pdf). 



Таблиця 1 

Тривалість навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти в країнах ЄС 

Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

1. Болгарія 

 

Обов’яз-

кова – з 5 

років; 

Доступна 

– від 3 

(2) років 

до 

вступу в 

1 клас 7 

(6) років 

Обов’язко

ва – 2 роки 

 

від 7 (6) років, 

тривалість 4 

роки: 

від 1 до 4 класу 

від 11 років, 

тривалість 

3 роки, 

5–7 клас – 

прогімназійна 

освіта 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 14 років: 

1) Загальноосвітня середня 

школа /спеціалізована 

середня школа 

(гімназія/профільна гімназія): 

- І рівень гімназійний – 8–10 

клас (обов’язкова шкільна 

освіта); 

- ІІ рівень гімназійний – 11–

12 клас (необов’язкова 

шкільна освіта),  

– загалом – 5 роки, після 

закінчення отримують 

атестат про повну середню 

освіту, якщо хочуть вступати 

до ЗВО, то складають 

державний іспит (аналог 

ЗНО), також можливий вступ 

до закладів П(ПТ)О; 

2) Професійна гімназія – 4 

роки, отримують атестат про 

повну середню освіту, 

складають державний 

зовнішній іспит на здобуття 

професійної кваліфікації, 

якщо мають бажання 

вступити до ЗВО, то мають 

скласти державний іспит 

(аналог ЗНО) 

Міністерство 

освіти і науки 

https://www.mo

n.bg/bg/ 

ЗАКОН за 

предучилищнот

о и училищното 

образование 

(«Закон про 

дошкільну та 

шкільну 

освіту») 

НАРЕДБА № 5 

от 03.06.2016 г. 

за 

предучилищнот

о образование 

(Державний 

стандарт 

дошкільної 

освіти) 

Обов’язкова 

шкільна освіта – 

від (6)7 до (18)19 

років. 

Для вступу до ЗВО 

обов’язкове 

складання 

зовнішнього іспиту 

(аналог ЗНО).  

Це можна зробити 

після 7+5=12 років 

навчання в 

початковій та 

старшій школі 

2. Естонія 

 

Не є 

обов’яз-

ковою; 

Доступна 

– від 1,5 

Вибір 

батьків  

Базова освіта – тривалість навчання 9 

років. 

Рівні базової школи: 

1) І рівень школи – 1-3 клас; 

2) ІІ рівень школи – 4-6 клас; 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 16 років: 

1) загальна середня школа 

(gümnaasium) – 3 роки (10–12 

класи) (для отримання 

Міністерство 

освіти та науки 

https://www.hm.

ee/et 

Обов’язкова освіта 

– від 7 до 16 (17) 

років. 

Базова освіта – це 

мінімальна 

https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/upload/18448/zkn_PedUchObrazovanie_291218.pdf
https://www.mon.bg/upload/18448/zkn_PedUchObrazovanie_291218.pdf
https://www.mon.bg/upload/18448/zkn_PedUchObrazovanie_291218.pdf
https://www.mon.bg/upload/18448/zkn_PedUchObrazovanie_291218.pdf
https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.hm.ee/et
https://www.hm.ee/et


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

року до 7 

років 

3) ІІІ рівень школи – 7-9 клас. документа про освіту учні 

повинні скласти державні 

іспити (аналог ЗНО), наукову 

доповідь у школі, мають 

право вступу до ЗВО); 

2) професійна школа 

(kutseõppeasutus ) – 3 роки 

(складають технічний або 

професійний іспит, мають 

право складати державний 

іспит для вступу до ЗВО)  

 

Koolieelse 

lasteasutuse 

seadus (Закон 

про дошкільні 

заклади) 

https://www.riigi

teataja.ee/akt/12

744434 

Põhikooli- ja 

gümnaasiumisea

dus 

(Закон про 

основні школи 

та вищі середні 

школи) 

https://www.riigi

teataja.ee/akt/11

1072013002?leia

Kehtiv 

обов'язкова 

загальна освіта, яка 

здобувається в 

базовій школі 

(põhikool ) і яка дає 

право 

продовжувати 

навчання для 

отримання повної 

середньої освіти 

(старша школа). 

Повну середню 

освіту можна 

отримати в 

загальних середніх 

школах 

(gümnaasium) або 

професійних 

школах 

(kutseõppeasutus ). 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

державні іспити 

(аналог ЗНО), це 

можна зробити 

зазвичай після 

9+3=12 років 

навчання в 

базовій і старшій 

школі 

3. Латвія 

 

Обов’язк

ова – від 

5 (6) 

років; 

доступна 

– з 1,5 

року до 7 

років 

Обов’язко

ва – 2 (1) 

роки; 

 

Базова освіта (pamatizglītība) – з 7 до 

16 років, тривалість 9 років: 

1. Інтегрована початкова освіта – 1-6 

класи (тривалість – 6 років) 

2. Неповна середня освіта – 7-9 класи 

(тривалість – 3 роки) 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 16 років (3 роки): 

1) загальноосвітня школа 

(vidusskola) 

2) Гімназія (ģimnāzija) 

3) Вечірня школа (vakara 

(maiņas) vidusskola) – 

Міністерство 

освіти та науки 

https://www.izm.

gov.lv/en/ 

Izglītības likums 

(Закон про 

освіту) 

https://likumi.lv/

Обов’язкова освіта 

– від 5 до 16 років.  

Навчання в 

загальноосвітній 

старшій школі 

триває 3 роки. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12744434
https://www.riigiteataja.ee/akt/12744434
https://www.riigiteataja.ee/akt/12744434
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013002?leiaKehtiv
https://www.izm.gov.lv/en/
https://www.izm.gov.lv/en/
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

отримують атестат і 

складають централізовані 

державні іспити (аналог 

ЗНО) і можуть вступити до 

ЗВО; 

3) професійно-технічний 

заклад освіти (profesionālās 

izglītības iestāde): 

- arodskola (після закінчення 

отримують сертифікат про 

професійну освіту, що дає 

право працювати, але не дає 

права вступу до ЗВО); 

- profesionālā vidusskola / 

tehnikums – після закінчення 

отримують диплом про 

професійну середню освіту з 

вказівкою на професійну 

кваліфікацію, що дає право 

роботи за спеціальністю, і 

мають право складати 

державні іспити (аналог 

ЗНО), за результатами 

іспитів отримують 

сертифікат про загальну 

середню освіту, що дає право 

вступу до ЗВО) 

ta/id/50759-

izglitibas-likums 

Vispārējās izglītī

bas likums 

(Закон про 

загальну 

освіту) 

https://likumi.lv/

doc.php?id=202

43 

 

державні іспити 

(аналог ЗНО), це 

можна зробити 

зазвичай опісля 

9+3=12 років 

навчання в 

базовій і старшій 

школі 

 

4. Литва 

 

Обов’язк

ова – з 6 

(на 

прохання 

батьків з 

5) років; 

Доступна 

– від 

народже

ння до 7 

років 

Тривалість 

– 1 рік 

Від 7 років (в 

окремих 

випадках за 

заявою батьків – 

з 6 років); 

Тривалість – 4 

роки (1-4 клас)  

Базова освіта 

(Lower secondary 

education) – 

початок – з 11 

років до 17 років, 

тривалість – 6 

років, складається 

з 2 частин: 

1 – (учні з 11 до 

15 років) 5-8 

Середня освіта (вища 

середня) 

(Upper secondary education) – 

початок – з 17 до 19 років, 

тривалість – 2 роки (11-12 

класи) 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 2-річна програма вищої 

середньої школи реалізується 

Міністерства 

освіти, науки та 

спорту 

https://www.sm

m.lt/ 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo 

įstatymas (Закон 

про освіту) 

https://e-

Обов’язкова освіта 

– від 6 до 16 років. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

матура (аналог 

ЗНО), це можна 

зробити зазвичай 

опісля 4+6+2=12 

років навчання в 

початковій, 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=20243
https://likumi.lv/doc.php?id=20243
https://likumi.lv/doc.php?id=20243
https://www.smm.lt/
https://www.smm.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

класи (тривалість 

– 4 роки), 

2 – (учні з 16 до 

17 років) 9-10 

класи (тривалість 

– 2 роки) 

в гімназії (після отримання 

атестата мають право скласти 

іспит «матура» для вступу в 

ЗВО); 

2) 1–2-річна школа 

професійної освіти разом із 

програмою ПТО (після 

закінчення отримують 

диплом професійної освіти у 

разі отримання задовільної 

оцінки своїх здобутих 

компетентностей; сертифікат 

– у разі закінчення модулю 

ПТО або при здобутті деяких 

компетенцій; 

студенти складають 

випускний кваліфікаційний 

іспит) 

seimas.lrs.lt/port

al/legalAct/lt/TA

D/TAIS.1480/asr 

 

базовій і старшій 

школі 

 

5. Польща Обов’язк

ова – з 6 

років. 

Доступна 

– з 0 до 7 

років  

Тривалість 

– 1 рік 

Початкова дворівнева школа ( 

загальною тривалістю 3+5= 8 років) 

зазвичай залучає дітей з 7 років (на 

прохання батьків – з 6 років). 

2 рівні: 

1. 1-3 клас, учні віком 7 -10 років; 

2. 4-8 клас, учні віком 10-15 років  

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) 4-річна загальноосвітня 

середня школа (liceum 

ogólnokształcące); (після 

отримання атестата можуть 

скласти матуру (аналог ЗНО, 

комплексний іспит для 

вступу до ЗВО); 

2) 5-річна технічна середня 

школа (technikum) (після 

закінчення отримують 

атестат про повну загальну 

середню освіту і мають право 

скласти матуру для вступу в 

ЗВО, також складають 

професійний кваліфікаційний 

іспит і отримують сертифікат 

за відповідною професією, за 

яким можна працювати);  

Міністерство 

національної 

освіти 

https://www.gov.

pl/web/edukacja 

Prawo 

oświatowe 

(Закон про 

освіту) 

https://www.pra

wo.vulcan.edu.pl

/przegdok.asp?q

datprz=akt&qpli

kid=4186 

Повна обов'язкова 

шкільна освіта 

триває 9 років 

(останній рік 

дошкільної освіти 

плюс 8 років 

навчання в 

початковій школі 

за єдиною 

структурою 

навчання). 

Після 15 років учні 

можуть вибирати 

варіанти освітньої 

траєкторії (між 

закладами навчання 

та формами 

навчання). 

Навчання в 

загальноосвітній 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

3) Галузева професійна 

школа І рівня (навчання 3 

роки) (szkoła branżowa I 

stopnia); після закінчення 

отримує сертифікат про 

професійну кваліфікацію і 

може продовжити навчання в 

галузевій школі ІІ рівня або 

продовжити 2-річне навчання 

в загальноосвітній середній 

школі); 

4) Галузева професійна 

школа ІІ рівня (szkoła 

branżowa II stopnia) (після 

закінчення отримують 

атестат про повну загальну 

середню освіту і мають право 

скласти матуру для вступу в 

ЗВО, також складають 

професійний кваліфікаційний 

іспит і отримують сертифікат 

за відповідною професією, за 

яким можна працювати) 

старшій школі 

триває 4 роки. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

матуру (аналог 

ЗНО), це можна 

зробити зазвичай 

опісля 8+4=12 

років навчання в 

початковій та 

старшій школі 

 

6. Румунія 

 

Не є 

обов’язк

овою; 

доступна 

– від 0 до 

6 років 

Вибір 

батьків 

ІІ етапи: 

1. підготовчий 

клас – діти віком 

від 6 до 7 років, 

тривалість – 1 

рік; 

2. 1–4 класи – 

діти віком від 7 

до 11 років, 

тривалість 4 

роки 

Середня неповна 

освіта або 

гімназія  

Учні віком від 11 

до 15 років, 5-8 

класи, тривалість 

4 роки 

Варіанти освітньої траєкторії 

від 15 років: 

1) Загальноосвітні середні 

школи за різними 

напрямами: 

- теоретичний 

- професійно-технічний 

- технологічний 

Передбачено ІІ етапи: 

1. 9-10 класи (обов’язковий), 

учні віком від 15 до 17 років, 

тривалість – 2 роки; 

2. 11-12 класи, учні віком від 

17 до 19 років, тривалість – 2 

роки (необов’язковий); 

Міністерство 

освіти та 

досліджень 

https://www.edu.

ro/ 

Legea educaţiei 

naţionale 

(Національний 

закон про 

освіту) 

https://legeaz.net

/legea-educatiei-

nationale-1-

2011/ 

Обов’язкова освіта 

– від 6 до 17 років. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно 

закінчити 11-12 

клас та скласти 

комплексний іспит, 

це можна зробити 

зазвичай опісля 

5+7=12 років 

навчання в 

початковій та 

старшій школі 

 

https://www.edu.ro/
https://www.edu.ro/
https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/
https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/
https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/
https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

після закінчення 

комплексний іспит, за 

результатами якого можуть 

вступати до ЗВО / йти 

працювати; 

2) Професійні заклади освіти 

–3 роки, після закінчення 

якого складають 

кваліфікаційний іспит і 

можна йти працювати 

7. Словаччина 

 

Не є 

обов’язк

овою; 

доступна 

від 3 до 6 

років 

Вибір 

батьків 

Початкова та нижча середня освіта – 

це єдина структурна система, 

здобувається в початкових школах 

(základné školy). 

Етапи:  

1. 1-4 класи – діти, віком від 6 до 10 

років, тривалість 4 роки; 

2. 5-9 – учні, віком від 10 до 15 років, 

тривалість 5 років 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) Гімназія (gymnáziá) – 4 

роки; 

2) Середні професійні школи 

(stredné odborné školy) – 3-5 

років; 

3) Середні спортивні школи – 

4 роки; 

4) Консерваторії 

(konzervatória) (продовження 

навчання у сфері мистецтва, 

навчання з 11 до 18 років). 

Після закінчення будь-якого 

типу закладу освіти 

складають випускний іспит 

maturita (аналог ЗНО), що дає 

право вступу до ЗВО. 

Після закінчення 

професійних закладів освіти 

(stredné odborné školy, 

середні спортивні школи, 

konzervatória) для 

підтвердження професійної 

кваліфікації складають 

підсумковий іспит, за 

результатом якого 

Міністерство 

освіти, науки, 

досліджень та 

спорту 

https://www.min

edu.sk/ 

Zákon o výchove 

a vzdelávaní 

(školský zákon) 

(Закон про 

виховання та 

освіту) 

https://www.slov

-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/

2008/245/ 

Обов’язкове 

відвідування школи 

триває десять років 

(у віці від 6 до 16 

років).  

Навчання в 

загальноосвітній 

старшій школі 

триває 4 роки.  

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

матуріту (аналог 

ЗНО), це можна 

зробити зазвичай 

опісля 9+4=13 

років навчання в 

початковій та 

старшій школі 

https://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

отримують сертифікат, що 

дає право працювати 

8. Словенія 

 

Не є 

обов’язк

овою; 

доступна 

від 11 

місяців 

до 6 

років 

Вибір 

батьків 

Обов’язкове (загальнообов’язкове) 

базове навчання організовано в єдину 

структуру – 9-річну базову школу; 

діти, віком від 6 років до 15 років 

Залежно від освітніх програм 

тривалість від 2 до 5 років, 

вік учнів – від 15 до 19 років. 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 4-річна середня 

загальноосвітня школа 

(gimnazije) (після отримання 

атестата мають право скласти 

підсумковий іспит «матура» 

для вступу до ЗВО); 

2) 3-річна професійно-

технічна освіта (студенти 

складають підсумковий іспит 

і отримують кваліфікацію 

для виходу на ринок праці; 

також мають право вступати 

до ЗВО) 

Міністерство 

освіти, науки та 

спорту 

https://www.gov.

si/en/state-

authorities/minis

tries/ministry-of-

education-

science-and-

sport/ 

Zakon o osnovni 

šoli (Закон про 

початкову 

школу) 

http://pisrs.si/Pis.

web/pregledPred

pisa?id=ZAKO4

48# 

Обов’язкове базове 

навчання 

(загальнообов’язко

ве навчання ) 

організоване в 

дев'ятирічній 

базовій школі, яку 

відвідують учні 

віком від 6 до 15 

років. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

матуру (аналог 

ЗНО), це можна 

зробити зазвичай 

опісля 9+(3)4= 12 

(13) років 

навчання в 

базовій і старшій 

школі 

9. Угорщина Обов’язк

ова – з 3 

до 6 

років, 

доступна 

– від 20 

тижнів 

до 6 

років 

Обов’язко

ва – 

тривалість 

3 роки 

Початкова та неповна середня освіта 

– єдина структура, яка охоплює учнів 

від 6 до 14 років (1-8 класи) у 

базових школах 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 14 років: 

1) загальноосвітні середні 

школи (gimnázium) – 4-5 

років залежно від програми 

(двомовні програми з мовою 

нацменшин – 5 років), після 

закінчення складають 

випускний державний іспит, 

що має 2 рівні складності 

(intermediate and advanced), 

лише advanced дає право 

вступу до ЗВО; 

2) професійні середні школи 

(szakgimnázium) – 4-5 років 

залежно від програми 

Міністерство з 

питань 

людських 

можливостей 

https://www.kor

many.hu/en/mini

stry-of-human-

resources 

Törvény a 

nemzeti 

köznevelésről 

(Закон про 

національну 

державну 

освіту) 

http://njt.hu/cgi_

Обов’язкова освіта 

– з 3 до 16 років. 

Навчання в 

загальноосвітній 

старшій школі 

триває 4-5 років. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

випускний 

державний іспит, 

це можна зробити 

зазвичай опісля 

8+4(5)=12 (13) 

років навчання в 

початковій і 

старшій школі 

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370725


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

(двомовні програми з мовою 

нацменшин – 5 років), після 

закінчення складають 

випускний державний іспит, 

що має 2 рівні складності 

(intermediate and advanced), 

лише advanced дає право 

вступу до ЗВО та складають 

підсумковий кваліфікаційний 

іспит, отримають право 

працювати за спеціальністю; 

3) професійні школи 

(szakiskola) пропонують 3- та 

5-річні програми навчання. 3-

річна програма передбачає 

професійне навчання, а 5-

річна дає право складати 

випускний державний іспит і 

вступати до ЗВО 

bin/njt_doc.cgi?

docid=139880.3

70725 

 

10. Хорватія 

 

Обов’язк

ова – з 6 

років до 

вступу 

до 

школи; 

доступна 

– від 6 

місяців 

до 7 

років 

Обов’язко

ва – 

тривалість 

1 рік 

Початкова та неповна середня освіта 

– єдина структура, яка охоплює учнів 

від 7 років до 15 (1-8 класи) у 

початкових школах, тривалість – 8 

років 

Від 15 років і триває залежно 

від програми від 3 до 4(5) 

років; 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 4-річна загальноосвітня 

програма в гімназіях 

(отримують атестат; 

закінчується обов'язковим 

національним державним 

іспитом і після отримання 

атестата можуть вступити до 

ЗВО); 

2) 4-5-річні професійні 

програми (отримують 

диплом професійної освіти і 

складають національний 

державний іспит (державна 

Міністерство 

науки і освіти 

https://mzo.gov.

hr/en 

Zakon o odgoju i 

obrazovanju u 

osnovnoj i 

srednjoj školi 

(Закон про 

освіту в 

початковій та 

середній школі) 

https://www.zak

on.hr/z/317/Zako

n-o-odgoju-i-

obrazovanju-u-

osnovnoj-i-

srednjoj-

%C5%A1koli 

Обов'язкова освіта 

надається учням 

віком від 6 до 15 

років (1 рік 

дошкільна). 

Загальноосвітні 

програми 

закінчуються 

обов'язковим 

національним 

державним 

іспитом. Студенти, 

які закінчують 

професійні 

програми, також 

можуть складати 

цей іспит, оскільки 

він служить 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370725
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370725
https://mzo.gov.hr/en
https://mzo.gov.hr/en
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

матура) як вступний іспит до 

ЗВО); 

3) 4-річні мистецькі школи 

(отримують диплом 

професійної освіти і 

складають національний 

державний іспит (державна 

матура) як вступний іспит до 

ЗВО) 

вступним іспитом 

до вищої освіти. 

Вступити до ЗВО 

зазвичай можна 

після 8+4=12 років 

навчання в 

базовій і старшій 

школі 

11. Чехія 

 

Обов’язк

ова – з 5 

до 6 

років; 

доступна 

– від 3 до 

6 років 

Обов’язко

ва – 

тривалість 

1 рік 

Базова освіта здебільшого становить 

єдину структуру, яка складається з 2 

ступенів: 

Перший ступінь – від 6 до 11 років 

(1-5 класи), тривалість 5 років; 

Другий ступінь –від 11 до 15 років (6-

9 класи), тривалість – 4 роки 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) середня школа (střední 

školy) – 3 роки, після 

закінчення складають 

державний іспит (střední 

vzdělání s maturitní zkouškou) 

(аналог ЗНО), що дає право 

вступу до ЗВО; 

2) середня школа з 

професійною підготовкою 

(střední vzdělání s výučním 

listem) – 3 роки, після 

закінчення складають 

професійно-кваліфікаційний 

іспит, можуть іти працювати; 

3) середня школа (střední 

vzdělání) – 2 роки, після 

закінчення складають 

професійний іспит і можуть 

продовжити навчання в 

закладах ПТО  

Міністерство 

освіти, молоді 

та спорту 

https://www.ms

mt.cz/index.php?

lang=2 

Školský zákon 

(Закон про 

освіту) 

https://www.ms

mt.cz/dokument

y-3/skolsky-

zakon-ve-zneni-

ucinnem-od-25-

8-2020 

Обов'язкова освіта 

надається учням 

віком від 5 до 15 

років (1 рік 

дошкільна). 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

střední vzdělání s 

maturitní zkouškou 

(аналог ЗНО), це 

можна зробити 

зазвичай опісля 

5+4+3=12 років 

навчання в 

початковій і 

старшій школі 

12. Австрія 

 

Обов’язк

ова – з 5 

до 6 

років; 

доступна 

– від 1 до 

6 років 

Обов’язко

ва – 

тривалість 

1 рік 

Від 6 до 10 

років, тривалість 

– 4 роки; 

1-4 класи 

Від 10 до 14 

років; тривалість 

– 4 роки; 

5-8 класи 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 14 років: 

1) академічна середня школа 

– 4 роки, після закінчення 

складають іспит Reifeprüfung 

(аналог ЗНО), мають право 

вступу до ЗВО; 

Федеральне 

міністерство 

освіти, науки та 

досліджень 

https://www.bm

bwf.gv.at/en.htm

l 

Обов'язкова освіта 

надається учням 

віком від 5 до 15 

років (1 рік 

дошкільна). 

Навчання в 

загальноосвітній 

https://www.msmt.cz/index.php?lang=2
https://www.msmt.cz/index.php?lang=2
https://www.msmt.cz/index.php?lang=2
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020
https://www.bmbwf.gv.at/en.html
https://www.bmbwf.gv.at/en.html
https://www.bmbwf.gv.at/en.html


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

2) допрофесійні школи – 1 

рік (9 клас), після закінчення 

вступають до професійної 

школи (Berufsschule) (2-4 

роки) з дуальною системою 

профосвіти, після закінчення 

складають кваліфікаційний 

іспит, що дає право 

працювати за відповідною 

спеціальністю; 

3) середні професійно-

технічні школи 

(Berufsbildende mittlere 

Schule) – 1-4 роки, складають 

обов’язковий 

кваліфікаційний і 

професійний іспити, що дає 

право працювати за 

спеціальністю; 

4) коледж вищої професійної 

освіти (Berufsbildende höhere 

Schule) – 5 років, навчання за 

програмою повної середньої і 

професійної освіти, після 

закінчення складають іспит 

Reifeprüfung (аналог ЗНО) і 

професійний іспит, мають 

право вступу до 

ЗВО/працювати за 

спеціальністю 

Bundesrecht 

konsolidiert: 

Gesamte 

Rechtsvorschrift 

für Bundes-

Kinder 

(Консолідовани

й федеральний 

закон: Повне 

законодавче 

положення 

Федерального 

закону про 

захист дітей 

та молоді) 

https://www.ris.b

ka.gv.at/Geltend

eFassung.wxe?A

bfrage=Bundesn

ormen&Gesetzes

nummer=200083

75 

старшій школі 

триває 4 роки. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

випускний 

державний іспит, 

це можна зробити 

зазвичай опісля 

4+4+4=12 років 

навчання в 

початковій, 

середній і старшій 

школі 

13. Бельгія  Не є 

обов’язк

овою; 

доступна 

– для 

дітей від 

2,5 до 6 

років 

Вибір 

батьків 

Від 6 до 12 

років, тривалість 

– 6 років 

Середня освіта – Secondary education 

(enseignement secondaire): 

від 12 до 18 років, організована в 3 етапи, 

тривалістю по 2 роки: 

від 12 років 

від 14 років 

від 16 років. 

 

Фламандським 

міністерством 

освіти та 

навчання 

https://onderwijs

.vlaanderen.be/nl

/home 

Обов'язкова освіта 

надається учням 

віком від 6 до 18 

років. 

Вступити до ЗВО 

можна зазвичай 

після 6+6=12 років 

навчання  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/home
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/home
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/home


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

Варіанти освітньої траєкторії учня: 

1) 4-річна загальна середня школа (складають 

підсумковий випускний іспит та отримують 

сертифікат про вищу середню освіту, що дає змогу 

вступити до ЗВО); 

2) 4-річна середня технічна школа (складають 

підсумковий випускний іспит та отримують 

сертифікат про вищу середню освіту, що дає змогу 

вступити до ЗВО); 

3) 4-річна професійна середня школа (складають 

підсумковий випускний іспит та отримують 

сертифікат про вищу середню освіту, що дає змогу 

вступити до ЗВО); 

4) 4-річна середня мистецька школа (складають 

підсумковий випускний іспит та отримують 

сертифікат про вищу середню освіту, що дає змогу 

вступити до ЗВО) 

Портал для 

освіти у 

Федерації 

Валлонія-

Брюссель 

http://enseignem

ent.be/index.php 

Указ про 

визначення 

пріоритетних 

завдань базової 

та середньої 

освіти та 

організацію 

відповідних 

структур для їх 

досягнення 

https://www.gall

ilex.cfwb.be/fr/le

g_res_01.php?nc

da=21557&refer

ant=l02 

14. Греція 

 

Обов’язк

ова – від 

4 до 6 

років; 

доступна 

– від 2 

місяців 

Обов’язко

ва – 

тривалість 

2 роки 

Від 6 до 12 

років, тривалість 

– 6 років 

Від 12 до 15 років, 

тривалість – 3 

років; 

обов’язковий етап 

«Gymnasio» 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) загальна середня школа 

(Lykeio), тривалість – 3 роки, 

після закінчення отримують 

атестат про закінчення 

середньої школи, складають 

комплексний державний 

іспит (pan-hellenic exams) 

(аналог ЗНО), має право 

вступу до ЗВО; 

2) професійна середня школа 

(epangelmatiko lykeio) – 3 

роки, отримують атестат про 

професійну середню освіту 

(дає право працювати за 

Міністерство 

освіти і по 

справах релігій 

https://www.min

edu.gov.gr/index

.php 

 

Обов’язкова освіта 

триває 11 років – з 

4 до 15 років. 

Навчання в 

загальноосвітній 

старшій школі 

триває 3 роки. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

комплексний 

державний іспит 

(pan-hellenic 

exams), це можна 

зробити зазвичай 

опісля 6+3+3=12 

років навчання в 

http://enseignement.be/index.php
http://enseignement.be/index.php
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l02
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l02
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l02
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l02
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l02
https://www.minedu.gov.gr/index.php
https://www.minedu.gov.gr/index.php
https://www.minedu.gov.gr/index.php


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

спеціальністю), після 

складання комплексного 

державного іспиту (pan-

hellenic exams) (аналог ЗНО) 

мають право вступу до ЗВО 

початковій, 

середній і старшій 

школі 

15. Данія 

 

1 

дошкільн

ий рік (0 

клас) з 6 

років 

1 Початкова та базова освіта – від 7 до 

16 років 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 16 років: 

1) академічна старша школа 

– 3 роки, після закінчення і 

складання іспиту STX мають 

право вступити до ЗВО; 

2) професійна старша школа 

– від 1,5 до 5,5 року, що 

залежить від обраної 

спеціальності, складають 

кваліфікаційний іспит, 

можуть іти працювати  

Міністерство 

освіти Данії 

https://ufm.dk/ -  

Нормативні 

акти 
https://ufm.dk/en

/legislation/preva

iling-laws-and-

regulations/educ

ation -  

Обов’язкова освіта: 

від 6 до 16 років.  

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

іспит (STX), це 

можна зробити 

зазвичай опісля 

9+3=12 років 

навчання в 

початковій, 

базовій і старшій 

школі 

16. Ірландія 

 

Дошкільне навчання є 

необов’язковим, 

відбувається у 

приватних садках і 

центрах, вік від 0 до 6 

років 

Обов’язкове 

навчання - від 6 

років; на 

практиці, 

нормою є від 4 

років. Початкова 

школа – 6 років 

з 6 до 12 років 

З 12 років – школа 

за вибором 

другого рівня. 

Тривалість 3 роки 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) середня школа / 

загальноосвітня середня 

школа – 3 роки, складають 

комплексний випускний 

іспит і отримують Leaving 

Certificate (диплом про 

середню освіту), що дає 

право вступу до ЗВО; 

2) професійні школи – 3 

роки, після закінчення 

отримують Vocation 

Certificate (диплом про 

середню професійну освіту), 

мають право вступати до 

ЗВО або працювати за 

отриманою професією 

Міністерство 

освіти Ірландії 

https://www.edu

cation.ie/en/ - 

https://www.edu

cation.ie/en/The-

Education-

System/Legislati

on/ Нормативні 

акти 

Закон про 

освіту 

http://www.irish

statutebook.ie/eli

/2018/act/14/ena

cted/en/html 

Навчання є 

обов’язковим для 

дітей у віці від 6 до 

16 років.  

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

комплексний 

випускний іспит й 

отримати Leaving 

Certificate або 

Vocation Certificate, 

це можна зробити 

зазвичай опісля 

6+3+3=12 років 

навчання в 

початковій, 

середній і старшій 

школі 

17. Іспанія 

 

Дошкіль

на освіта 

- до 6 

Вибір 

батьків 

6 академічних 

років, тривалість 

від 12 до 16 років, 

тривалість – 4 

роки 

Старша - 2 академічні роки, у 

віці від 16 до 18 років 

 

Міністерство 

освіти Іспанії 

Обов'язкова освіта 

з 5 до 16 років та 

триває 10 років. 

https://ufm.dk/
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education
https://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education
https://www.education.ie/en/
https://www.education.ie/en/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/14/enacted/en/html


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

років, але 

не 

обов’язк

ова 

у віці від 6 до 12 

років 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 2-річна середня школа 

(Bachillerato) (складають 

підсумковий іспит і 

отримують сертифікат, що 

дає змогу вступити до ЗВО); 

2) 2-річна середня 

професійна школа 

(складають підсумковий 

іспит і отримують 

сертифікат, що дає змогу 

вступити до ЗВО) 

https://www.edu

cacionyfp.gob.es

/portada.html 

Нормативні 

акти 

https://www.edu

cacionyfp.gob.es

/servicios-al-

ciudadano/norma

tiva/educacion.ht

ml  

Закон про 

освіту 

https://www.boe.

es/buscar/act.php

?id=BOE-A-

2006-7899 

 

Після закінчення 

цього етапу учні 

отримують перше 

офіційне свідоцтво, 

Сертифікат про 

обов'язкову 

середню освіту, що 

дозволяє їм 

отримати доступ до 

вищої середньої 

освіти або 

отримати роботу. 

Вступити до ЗВО 

можна за 

результатами 

підсумкового 

іспиту після 

6+4+2=12 років 

навчання 

18. Італія 

 

Не є 

обов’язк

овою. До 

3 років -

освітні 

служби, 

від 3 до 6 

років - 

дошкільн

і школи 

Вибір 

батьків 

з 6 років, триває 

5 років 

Базова - з 11 років 

і триває 3 роки 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 14 років: 

1) середні школи другого 

рівня – 5 років, після 

закінчення складають 

загальнодержавний 

підсумковий іспит і можуть 

вступати до ЗВО; 

2) регіональна система 

професійного навчання – 3-4 

роки (2 роки професійної 

освіти є обов’язковими, 3-4 

річні програми професійної 

підготовки, що вважаються 

частиною обов’язкової 

середньої освіти і є 

орієнтованими більше на 

здобуття професійних 

навичок завдяки виробничій 

Міністерство 

освіти Італії 

https://www.miu

r.gov.it/web/gues

t/home 

Нормативні 

акти 

https://www.miu

r.gov.it/web/gues

t/normativa 

Нормативні 

акти (Система 

освіти) 

https://www.miu

r.gov.it/web/gues

t/normativa?p_p

_id=1_WAR_mi

urmulticategorie

snavigator100SN

Обов’язкова освіта 

починається з 6 

років і триває до 16 

років. 

Навчання в 

загальноосвітній 

старшій школі 

триває 5 років. 

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

загальнодержавний 

підсумковий іспит, 

це можна зробити 

зазвичай опісля 

5+3+5=13 років 

навчання в 

початковій, 

базовій та старшій 

школі 

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/normativa/educacion.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.miur.gov.it/web/guest/home
https://www.miur.gov.it/web/guest/home
https://www.miur.gov.it/web/guest/home
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

практиці), після закінчення 

мають право складати іспити 

(кваліфікаційний, що дає 

право працювати за 

спеціальністю, і 

загальнодержавний 

підсумковий, що дає право 

вступати до ЗВО) 

APSHOT&p_p_l

ifecycle=1&p_p

_state=normal&

p_p_mode=view

&p_r_p_categor

yIds=1775364 

19. Кіпр 

 

Триває 

від 3 до 5 

років  

2 6-річний 

загальноосвітній 

курс, який 

починається у 

віці 5 років  

3-річний 

загальноосвітній 

курс, який 

починається у віці 

11 років  

Старша середня освіта - 3-

річний (4-річний для окремих 

напрямів підготовки) цикл, 

який починається у віці 15 

років. 

Дві різні програми: 

• Програми загальної 

освіти старшої середньої 

школи  

• Програми вищої 

середньої технічної та 

професійної освіти  

Міністерство 

освіти Кіпру 

http://www.moe

c.gov.cy/ 

Закон про 

початкову та 

середню освіту 

http://www.moe

c.gov.cy/dde/no

mothesia/dimoti

ki_mesi/nomoi_

1993_2019_anep

isimi_enopoiisi.p

df 

Обов’язкова освіта 

триває 10 років і 

поширюється на 

дітей віком від 5 

років (дошкільна 

освіта) до 15 років 

(старшої середньої 

освіти). 

Вступити до ЗВО 

можна після 

6+3+3=12 років  

20. Люксем-

бург 

Від 3 до 

5 років - 

перший 

факульта

тивний 

рік 

дошкільн

ої освіти 

та 2 роки 

обов’язк

ової 

дошкільн

ої освіти 

2 Поділяється на 

цикли: 

• Цикл 2 для 

дітей віком від 6 

до 7 років 

• Цикл 3 для 

дітей віком від 8 

до 9 років 

• Цикл 4 для 

дітей віком від 

10 до 11 років 

 

Базова середня 

освіта – 3 роки, 

для дітей від 11 

років 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 14 років: 

- технологічний режим (4-5 

років): отримання диплома 

про загальну середню освіту 

для подальшого вступу до 

ЗВО; 

- технічний режим (4 роки): 

диплом про технічну 

середню освіту для вступу до 

технічних ЗВО; 

- професійний режим (3 

роки): диплом про 

професійну придатність для 

отримання роботи 

кваліфікованого спеціаліста 

Міністерство 

освіти 

Люксембург 

https://menej.go

uvernement.lu/e

n.html 

Обов’язкова освіта 

триває від 4 до 16 

років (2 роки 

дошкільної та 10 

середньої освіти). 

Відповідно до 

обраного шляху, 

свідоцтво про 

випуск може 

надати доступ або 

до університетів, 

або до вищих 

технічних 

навчальних 

закладів, або до 

професійно-

https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=1_WAR_miurmulticategoriesnavigator100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_categoryIds=1775364
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia/dimotiki_mesi/nomoi_1993_2019_anepisimi_enopoiisi.pdf
https://menej.gouvernement.lu/en.html
https://menej.gouvernement.lu/en.html
https://menej.gouvernement.lu/en.html


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

або сертифікат про 

професійну придатність 

технічної освіти 

для отримання 

диплома майстра 

або безпосередньо 

до 

працевлаштування 

21. Мальта 

 

Обов’язк

ова – від 

5 років. 

Дошкіль

на освіта 

та догляд 

- від 3 

місяців 

до 2 

років 9 

місяців, 

від 2 до 9 

місяців 

та 5 років 

- дитячі 

садки 

1 від 6 років до 11 

років, тривалість 

-5 років 

11 – 16 років – 

обов’язкова 

базова середня 

освіта, тривалість 

– 5 років 

Загальна або професійна 

освіта після закінчення 

середньої освіти (з 16 до 18 

років) 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 2-річна загальна середня 

школа  

(складають підсумковий 

іспит і отримують 

сертифікат, що дає змогу 

вступити до ЗВО); 

2) 2-річна середня 

професійна школа  

(складають підсумковий 

іспит і отримують 

сертифікат, що дає змогу 

вступити до ЗВО) 

Міністерство 

освіти 

https://education.

gov.mt/en/Pages/

educ.aspx 

 

 

Обов’язковою 

освіта є для дітей 

віком від 5 до 16 

років.  

Професійну освіту 

можна отримати у 

двох інститутах: 

Коледжі мистецтв, 

науки й технологій 

Мальти, Інституті 

туризму. Є 4 рівні 

професійної освіти: 

базова, сертифікат, 

національний 

диплом та 

національний 

диплом про вищу 

освіту. 

Вступити до ЗВО 

можна після 

5+5+2=12 років 

початкової, 

базової та старшої 

школи 

22. Нідерланди 

 

Дошкіль

на освіта 

- віком 

від 2,5 до 

5 років 

Вибір 

батьків 

від 4(5) до 12 

років – 8 років 

Варіанти освітньої траєкторії учня від 14 років: 

1) допрофесійна середня освіта (тривалість 4 роки) 

2) загальна середня освіта старших класів 

(тривалість 5 років) 

Міністерство 

освіти 

Нідерланди 

https://www.gov

ernment.nl/minis

tries/ministry-of-

education-

Для учнів віком від 

5 до 18 років - 

обов'язкова освіта. 

Після закінчення 

комбінованої або 

теоретичної 

програми середньої 

освіти студенти 

https://education.gov.mt/en/Pages/educ.aspx
https://education.gov.mt/en/Pages/educ.aspx
https://education.gov.mt/en/Pages/educ.aspx
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

culture-and-

science 

Нормативні 

акти 

https://www.gov

ernment.nl/minis

tries/ministry-of-

education-

culture-and-

science/documen

ts?page=7 

можуть перейти до 

HAVO. 

Курси HAVO та 

VWO готують 

студентів до 

програм вищої 

освіти 

23. Німеччина Дошкіль

на освіта 

(за 

підтримк

и 

держави)

- віком 

від 5 до 6 

років 

1 від 6 до 10 років 

– 4 роки,  

Базова середня 

освіта– 6 років, 

 від 10 до 16 років 

 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 16 років: 

1) Gymnasium 

(загальноосвітні школи) – 3 

роки, видають диплом про 

повну середню освіту, 

складають 

загальнодержавний іспит 

(Abitur), що дозволяє 

вступати до ЗВО; 

2) Berufliches Gymnasium – 3-

річні освітні програми та 

видають диплом про повну 

середню освіту, що дозволяє 

вступати до ЗВО, при цьому 

випускники отримують 

базові професійні навички;  

3) Berufsfachschulen 

пропонують базові програми 

для декількох професій, 

видають спеціальні дипломи 

про набуття конкретних 

спеціальностей, готують 

спеціалістів на основі 

загальної середньої освіти;  

4) Berufsoberschule на основі 

базової професійної 

Міністерство 

освіти 

Німеччини 

https://www.bm

bf.de/en/index.ht

ml 

Нормативні 

акти 

https://www.bm

bf.de/en/informa

tion-material.php 

 

Повна обов'язкова 

шкільна освіта 

триває з 6 до 15 

років (9 років).  

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

загальнодержавний 

іспит (Abitur), це 

можна зробити 

зазвичай опісля 

4+6+3=13 років 

навчання в 

початковій, 

базовій і старшій 

школі 

 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science/documents?page=7
https://www.bmbf.de/en/index.html
https://www.bmbf.de/en/index.html
https://www.bmbf.de/en/index.html
https://www.bmbf.de/en/information-material.php
https://www.bmbf.de/en/information-material.php
https://www.bmbf.de/en/information-material.php


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

підготовки готують 

спеціалістів у обраних 

галузях, є декілька варіантів: 

3-4 річні програми 

дозволяють одночасно 

отримати диплом про 

професійну освіту та базовий 

диплом, що дає право на 

вступ до ЗВО, 2-річний курс 

підготовки до навчання у 

спеціалізованих ЗВО;  

5) Berufsschule готують 

практично-орієнтованих 

фахівців 

24. Португалія Дошкіль

на освіта 

є 

необов’я

зковою, 

доступна 

– від 3 

років 

Вибір 

батьків 

від 6 до 12 років, 

тривалість 6 

років 

Середня освіта залежно від вибору учня може 

бути здобута двома шляхами: 

- базова середня освіта від 12 до 18 років 

(тривалість 6 років) 

- старша середня освіта від 12 до 18 років 

(тривалість 6 років) 

https://www.port

ugal.gov.pt/pt/gc

21 

Обов’язкова освіта 

триває 12 років, 

починаючи з 6 і 

закінчуючи віком 

18 років.  

Курси на вибір у 

старшій школі, 

спрямовані на 

подальше навчання 

у вищій освіті 

(науково-

гуманітарні; 

професійні, 

спеціалізовані 

мистецькі курси 

тощо) після 

закінчення 6+6=12 

років початкової та 

старшої школи. 

25. Фінляндія Дошкіль

на освіта 

- 0-6 

років 

Вибір 

батьків 

Єдина структура системи освіти, яка 

називається базовою освітою, 

включає 1-9 класи від 7 до 16 років 

Загальний вік для участі у 

старших класах середньої 

школи - від 16 до 19 років 

 

Міністерство 

освіти 

Фінляндії 

https://minedu.fi/

en/frontpage 

Обов’язкове 

навчання в школі 

починається з 7 

років і триває 9 

років.  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21
https://minedu.fi/en/frontpage
https://minedu.fi/en/frontpage


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня: 

1) 3-річна загальна середня 

школа (складають атестат 

зрілості на національному 

рівні і отримують сертифікат, 

що дає змогу вступити до 

ЗВО); 

2) 3-річна середня 

професійна школа  

(складають атестат зрілості 

на національному рівні і 

отримують сертифікат, що 

дає змогу вступити до ЗВО) 

Про 

розширення 

обов'язкової 

освіти 

https://minedu.fi/

en/extension-of-

compulsory-

education 

 

Вступити до ЗВО 

можна після 

9+3=12 років 

26. Франція Не є 

обов'язко

вою, 

доступна 

– від 2/3 

до 6 

років 

Вибір 

батьків 

від 6 до 11 років, 

тривалість – 5 

років 

Базова освіта – 4 

роки (учні від 11 

до 15 років) 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 15 років: 

1) General and technological 

lycées (загальноосвітні школи 

та технічні ліцеї) – 3 роки 

(учні віком від 15 до 18 

років), після закінчення 

складають комплексний 

іспит, отримують диплом 

baccalauréats і мають право 

вступу до ЗВО; 

2) професійні ліцеї; за 

результатами 3-річної 

програми учні отримують 

диплом професійного 

baccalauréats (дає право 

вступу до ЗВО) або 

сертифікат про професійну 

придатність (дає право 

працювати) 

Міністерство 

освіти Франції 

https://www.edu

cation.gouv.fr/ 

Нормативні 

акти 

https://www.edu

cation.gouv.fr/le-

bulletin-officiel-

de-l-education-

nationale-89558 

 

Освіта є 

обов'язковою у віці 

від 6 до 16 років.  

Для вступу до ЗВО 

необхідно скласти 

комплексний іспит, 

за підсумками 

якого можна 

отримати диплом 

baccalauréats, це 

можна зробити 

зазвичай опісля 

5+4+3=12 років 

навчання в 

початковій, 

базовій і старшій 

школі 

https://minedu.fi/en/extension-of-compulsory-education
https://minedu.fi/en/extension-of-compulsory-education
https://minedu.fi/en/extension-of-compulsory-education
https://minedu.fi/en/extension-of-compulsory-education
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-89558


Назва країни 

1. Дошкільна освіта 2. Шкільна освіта Документи 

(посилання  

на офіційні 

документи 

органів управ-

ління освітою 

щодо 1, 2) 

Коментарі 
Вік 

початку 

навчання 

Тривалість 

навчання 

Початкова 

школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Середня школа  

(вік початку, 

тривалість 

навчання) 

Старша школа  

(вік початку, тривалість 

навчання) 

27. Швеція 

 

Дошкіль

ний клас 

є 

обов’язк

овим для 

всіх 

дітей, 

починаю

чи з 6 

років 

1 Єдина структура системи освіти - вік 

від 7 років і закінчується у віці 16 

років 

Варіанти освітньої траєкторії 

учня від 16 років: 

Gymnasieskola (старша 

середня школа), – 3 роки, де 

обирається подальший 

напрям освіти серед: 

1. Підготовка до вступу в 

ЗВО (6 програм), за 

результатами навчання 

отримують атестат про 

середню освіту і мають 

право вступити до 

відповідного ЗВО; 

2. Професійна освіта (12 

програм), за результатами 

навчання отримують атестат 

про середню освіту і мають 

право вступити до вищих 

професійних закладів 

Міністерство 

освіти Швеції 

https://www.gov

ernment.se/gover

nment-of-

sweden/ministry-

of-education-

and-research/ 

 

 

Обов’язковою 

освіта є для дітей, 

починаючи з 6 до 

16 років (1 рік 

дошкільна).  

Вступ до ЗВО 

можливий після 

1+9+3=13 років 

навчання 

Після отримання відповідного документа про закінчення загальної середньої освіти учень одержує право 

вступу до коледжу (професійного коледжу) та/або університету. Тривалість підготовки бакалаврів і магістрів у 

країнах-членах ЄС (очна форма навчання) наведено в табл. 2. 

 
  

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/


Таблиця 2 

Тривалість підготовки бакалаврів та магістрів у країнах-членах ЄС (очна форма навчання)* 

Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

Австрія 

3-4 1-2 

Закінчується перехід на Болонську систему найперше за 

регульованими спеціальностями/професіями. 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання упродовж 5 і більше років. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/austria_en 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/educat

ion-and-diplomas-austria/ 

 

Бельгія 

3-4 1-2 

Бакалаврат чітко розподілений на траєкторії отримання 

академічної/освітньої чи професійної кваліфікації. 

Тривалість навчання у магістратурі з ветеринарних наук – 3 роки, з 

медичних наук – 4 роки 

https://www.ru.nl/english/education/mas

ters-programmes/international-masters-

students/admission-and-

enrolment/conversion-international-

grades/ 

https://www.unipage.net/ru/education_b

elgium 

Болгарія 

3-4 1-2 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання упродовж 5 і більше років 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://www.mastersportal.com/countrie

s/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20ed

ucation%20degrees,-

Higher%20education%20in&text=Bach

elor's%20degree%20%E2%80%93%20o

btained%20after%20three,after%20grad

uating%20high%2Dschool)%3B 

Хорватія 

3-4 2 

Бакалаврат чітко розподілений на траєкторії отримання 

академічної/освітньої чи професійної кваліфікації. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/croatia_en 

http://www.studyincroatia.hr/studying-

in-croatia/croatian-higher-education-

system/degrees-and-studies 

Чеська 

Республіка 

3-4 1-3 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання упродовж 5-6 років. Це 

стосується таких спеціальностей, як: «Загальна медицина». 

«Стоматологія», «Фармація», «Право та юриспруденція», 

«Педагогіка для початкових шкіл» та «Католицька теологія». 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/czech-

republic_en 

https://www.gostudy.cz/vysshee-

obrazovanie/magistratura-v-chexii 

Данія 

3-4 2-3 
Мінімальна вікова межа для вступу до університету становить 17 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/denmark_en 

https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-

denmark/ 

Естонія 
3-4 1-2 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання (базова медична освіта, 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/estonia_en 

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/austria_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/austria_en
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-austria/
https://www.nuffic.nl/en/subjects/education-and-diplomas-austria/
https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/admission-and-enrolment/conversion-international-grades/
https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/admission-and-enrolment/conversion-international-grades/
https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/admission-and-enrolment/conversion-international-grades/
https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/admission-and-enrolment/conversion-international-grades/
https://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/international-masters-students/admission-and-enrolment/conversion-international-grades/
https://www.unipage.net/ru/education_belgium
https://www.unipage.net/ru/education_belgium
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://www.mastersportal.com/countries/2/bulgaria.html#:~:text=Higher%20education%20degrees,-Higher%20education%20in&text=Bachelor's%20degree%20%E2%80%93%20obtained%20after%20three,after%20graduating%20high%2Dschool)%3B
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/croatia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/croatia_en
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/croatian-higher-education-system/degrees-and-studies
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/croatian-higher-education-system/degrees-and-studies
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/croatian-higher-education-system/degrees-and-studies
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/czech-republic_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/czech-republic_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/czech-republic_en
https://www.gostudy.cz/vysshee-obrazovanie/magistratura-v-chexii
https://www.gostudy.cz/vysshee-obrazovanie/magistratura-v-chexii
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/denmark_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/denmark_en
https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-denmark/
https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-denmark/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/estonia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/estonia_en


Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

ветеринарія, фармацевтика, стоматологія, інженерна архітектура і 

програма шкільного вчителя). 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://www.webcitation.org/66oMGbA

eZ?url=http://eacea.ec.europa.eu/educati

on/eurydice/documents/eurybase/nationa

l_summary_sheets/047_EE_EN.pdf 

Фінляндія 

3-4 2 

Чітко розподілені освітні, найперше професійно-орієнтовані, 

програми між 20 університетами та 29 професійними інститутами 

країнами. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/finland_en 

https://osvita.ua/school/method/1300/ 

Франція 

3-4 2 

Бакалаврат чітко розподілений на траєкторії отримання 

академічної/освітньої чи професійної кваліфікації. 

Підготовка фахівців і галузі медицини здійснюється в університетах 

без поділу на цикли. Для отримання диплома лікаря - доктора 

медицини потрібно 6 років навчання та 1 рік практичного 

стажування (інтернатури), тобто всього 7 років. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/france_en 

https://osvita.ua/abroad/higher_school/fr

ance/5618/ 

Німеччина 

3-4 1-2 

Тривалість навчання може відрізнятися на рівні федеральних 

земель. 

У німецьких ЗВО паралельно співіснують дві структури навчання: 

нова дворівнева система бакалавр - магістр, а також традиційні 

навчальні програми з отриманням диплома спеціаліста або магістра. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 19-21 

року  

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/germany_en 

https://osvita.ua/abroad/higher_school/g

ermany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%

B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1

%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1

%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D

0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5

%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD

%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1

%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

1%96%D1%81%D1%82%D1%8C. 

https://www.europarl.europa.eu/RegDat

a/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-

CULT_ET(2014)529057_EN.pdf 

Велика 

Британія** 3 1-2 

Важлива особливість британської системи (яка відтворюється у 

складових Об’єднаного Королівства) – додаткова професійна 

підготовка бакалаврів після отримання ступеня. Системи 

https://www.hesa.ac.uk/ 

https://www.internationalstudent.com/st

udy_uk/education_system/ 

https://www.webcitation.org/66oMGbAeZ?url=http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EE_EN.pdf
https://www.webcitation.org/66oMGbAeZ?url=http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EE_EN.pdf
https://www.webcitation.org/66oMGbAeZ?url=http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EE_EN.pdf
https://www.webcitation.org/66oMGbAeZ?url=http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EE_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/finland_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/finland_en
https://osvita.ua/school/method/1300/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/france_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/france_en
https://osvita.ua/abroad/higher_school/france/5618/
https://osvita.ua/abroad/higher_school/france/5618/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/germany_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/germany_en
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%D0%B4%D0%B0%D1%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.hesa.ac.uk/
https://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/
https://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/


Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

кваліфікацій в Англії, Шотландії, Уельсі дозволяють цим особам 

здобувати професійні кваліфікації вищих рівнів без обов’язкового 

отримання академічного ступеня магістра. 

Типовий вік вступу до університетів – 18 років 

https://www.hmc.org.uk/about-

hmc/projects/the-british-education-

system/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_

in_England 

https://www.europarl.europa.eu/RegDat

a/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-

CULT_ET(2014)529057_EN.pdf 

Греція 

4 2 

У вузьких спеціалізаціях тривалість бакалаврату може бути 5 років, 

наприклад, на бакалаврських програмах зі спеціалізацією у 

ветеринарній медицині та інженерії. 

Магістерські програми чітко розподіляються на навчальні та 

дослідницькі. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/greece_en 

https://mudra.ua/ua/higher-education-

programs-

catalog/filter/&countries=greece/ 

Угорщина 

3-4 1,5-2 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання упродовж 5-6 років. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/bulgaria_en 

https://osvita.ua/abroad/higher_school/ar

ticles/30857/ 

Ісландія** 
3-4 2 Типовий вік вступу до університетів – 19 років  

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/iceland_en 

Ірландія 

3 2 

Для отримувачів бакалаврського диплома з відзнакою тривалість 

навчання на бакалавраті становить 4 роки, у магістратурі – 1 рік. 

Типовий вік вступу до університетів – 18 років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/ireland_en 

https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-

ireland/ 

Італія 

4 2-3 

Для окремих майбутніх бакалаврів термін навчання подовжено, 

наприклад, хіміки та архітектори можуть отримати цей ступінь 

через 5 років, а медики – через 6 років тощо. 

Типовий вік вступу до університетів – 19 років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/italy_en 

https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/c

ountries/italy/higher_education/#:~:text

=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0

%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%204

7%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0

%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D

0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD

%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80

%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82

%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0

%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0

https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/
https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/
https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/the-british-education-system/
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_England
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/greece_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/greece_en
https://mudra.ua/ua/higher-education-programs-catalog/filter/&countries=greece/
https://mudra.ua/ua/higher-education-programs-catalog/filter/&countries=greece/
https://mudra.ua/ua/higher-education-programs-catalog/filter/&countries=greece/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/bulgaria_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/bulgaria_en
https://osvita.ua/abroad/higher_school/articles/30857/
https://osvita.ua/abroad/higher_school/articles/30857/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/iceland_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/iceland_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/ireland_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/ireland_en
https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-ireland/
https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-ireland/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/italy_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/italy_en
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%


Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D

1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D

0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D

1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2

0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0

%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D

0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D

0%B0%D1%82%20%2D%20%D0%BC

%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0. 

https://www.europarl.europa.eu/RegDat

a/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-

CULT_ET(2014)529057_EN.pdf 

Ліхтенштей

н** 
3 2 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://www.findamasters.com/advice/fi

nding/masters-degree-faqs.aspx 

Латвія 
3-4 1,5-2 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/latvia_en 

Литва 

3-4 1,5-2 
Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/lithuania_en 

https://osvita.ua/abroad/55733/ 

Люксембург 
3-4 1,5-2 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/luxembourg_en 

Мальта 
3-4 2-3 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/malta_en 

Нідерланди 

3-4 1-2 

Бакалаврат чітко розподілений на траєкторії отримання 

академічної/освітньої чи професійної кваліфікації. 

Тривалість навчання в дослідницьких університетах: бакалаврат – 3 

роки, магістратура 1-3 роки; у прикладних університетах – 4 та 1-2 

роки відповідно. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/netherlands_en 

https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/c

ountries/italy/higher_education/#:~:text

=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0

%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%204

7%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0

%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D

0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD

%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80

%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82

%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0

https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.findamasters.com/advice/finding/masters-degree-faqs.aspx
https://www.findamasters.com/advice/finding/masters-degree-faqs.aspx
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/latvia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/latvia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/lithuania_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/lithuania_en
https://osvita.ua/abroad/55733/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/luxembourg_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/luxembourg_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/malta_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/malta_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/netherlands_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/netherlands_en
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%


Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D

1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D

0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D

1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%2

0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0

%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D

0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D

0%B0%D1%82%20%2D%20%D0%BC

%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0. 

Норвегія** 
3 2 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/norway_en 

Польща 

3 2 

За окремими напрямами підготовки магістрів передбачена 

можливість одноступеневого навчання упродовж 5 та 6 років. 

Бакалавр-інженер навчається 3,5 роки. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/poland_en 

https://proekt-obk.com/service/visha-

osvita-u-polshi 

Португалія 

3-4 1,5-2 

За окремими спеціальностями ступінь магістра може бути надано 

після 5-6 років безперервного навчання без відокремлення 

бакалаврату. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/portugal_en 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=5

36:2013-12-16-09-57-

19&catid=56&Itemid=857 

Румунія 

4-6 2 

Тривалість навчання на бакалавраті суттєво коливається залежно 

від галузі знань, а саме: 

• 4 роки для природничих, гуманітарних, економічних і 

соціальних наук, права, політичних наук, мистецтва та 

спорту; 

• 5 років для інженерів, фармацевтів, фахівців у галузі 

лісового та сільського господарства; 

• 6 років для загальної медицини, стоматології, ветеринарії та 

архітектури. 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років. 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/romania_en 

http://interof.chnu.edu.ua/index.php?pag

e=ua/06grants/x_xrum 

Словаччина 

3-4 2-3 

За окремими спеціальностями ступінь магістра може бути надано 

після 5-6 років безперервного навчання без відокремлення 

бакалаврату. 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/slovakia_en 

https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://www.ukr.iqconsultancy.com.ua/countries/italy/higher_education/#:~:text=%D0%92%20%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%2047%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/norway_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/norway_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/poland_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/poland_en
https://proekt-obk.com/service/visha-osvita-u-polshi
https://proekt-obk.com/service/visha-osvita-u-polshi
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/portugal_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/portugal_en
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=536:2013-12-16-09-57-19&catid=56&Itemid=857
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=536:2013-12-16-09-57-19&catid=56&Itemid=857
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=536:2013-12-16-09-57-19&catid=56&Itemid=857
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=536:2013-12-16-09-57-19&catid=56&Itemid=857
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/romania_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/romania_en
http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/06grants/x_xrum
http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/06grants/x_xrum
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/slovakia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/slovakia_en


Країна 

Тривалість 

підготовки 

бакалаврів, 

років 

Тривалість 

підготовки 

магістрів, 

років 

Коментарі Посилання 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

Словенія 

3-4 2-3 

За окремими спеціальностями ступінь магістра може бути надано 

після 5-6 років безперервного навчання без відокремлення 

бакалаврату. 

Типовий вік ступу до університету – 19 років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/slovenia_en 

https://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?

option=com_content&view=article&id=

533&catid=56&Itemid=857 

https://www.europarl.europa.eu/RegDat

a/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-

CULT_ET(2014)529057_EN.pdf 

Іспанія 
3-4 1-2 

Типовий вік вступу до університетів коливається в межах 18-19 

років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/spain_en 

Швеція 

3 1-2 

Передбачається 1 рік навчання для здобуття академічного 

ступеня магістра, та 2 роки – для здобуття академічного звання 

магістра наук. 

Типовий вік вступу до університетів – 19 років 

https://ec.europa.eu/education/study-in-

europe/country-profiles/sweden_en 

https://www.europarl.europa.eu/RegDat

a/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-

CULT_ET(2014)529057_EN.pdf 

 * Типовий вік вступників до університетів країн-членів ЄС залежить від тривалості навчання у школі, тобто не менше 12 років, віку вступу до 

школи (6-7 років) та обраної траєкторії передуніверситетського навчання. Таким чином, типовий вік вступу до європейських університетів 

коливається в межах 18-19 років (в окремих випадках 17 років, інколи – більше 19 років) (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 

etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf). 

** Країна Європи, яка не входить до складу ЄС. 

 

 

Дані, наведені в табл. 2 щодо тривалості підготовки бакалаврів та магістрів у країнах-членах ЄС (очна форма 

навчання), засвідчують, що підготовка бакалаврів триває 3–4 роки, винятком є Румунія, у якій підготовка 

бакалаврів триває 4–6 років. Підготовка магістрів триває 1–3 роки. Відмінності передусім полягають у тривалості 

підготовки за різними освітніми програмами (спеціальностями, зокрема: медицина, мистецтво, спорт, архітектура 

тощо). 

Диплом магістра дає підстави для продовження навчання й отримання наукового ступеня доктора філософії 

(PhD). Тривалість підготовки за даним рівнем освіти в країнах ЄС наведено в табл. 3. 

 

  

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/slovenia_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/slovenia_en
https://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=533&catid=56&Itemid=857
https://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=533&catid=56&Itemid=857
https://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=533&catid=56&Itemid=857
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/spain_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/spain_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/sweden_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles/sweden_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529057/IPOL-CULT_ET(2014)529057_EN.pdf


Таблиця 3 

Тривалість підготовки для отримання наукового ступеня доктора філософії в країнах ЄС 

Назва країни 
PhD-доктор філософії  

(тривалість навчання, умови вступу) 
Посилання 

1. Болгарія 3 роки – очна форма навчання 

4 роки – заочна форма навчання 

• вступ на основі диплома магістра 

Bulgarian System of Higher Education. URL: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bulgarian_system_

of_higher_education#:~:text=The%20Doctoral%20programmes%20in%20h

igher,programmes%20are%20three%2Dyear%20programmes  

2. Естонія 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра 

Study in Estonia. Levels of study. URL: 

https://www.studyinestonia.ee/en/levels-study 

3. Латвія 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра або його еквівалента 

Study In Latvia. Higher Education in Latvia. URL: 

http://www.studyinlatvia.lv/higher_education_latvia 

4. Литва 4 роки – очна форма навчання 

6 років – заочна форма навчання 

• вступ на основі диплома магістра або його еквівалента 

The Lithuanian Higher Education System. URL: 

https://www.lithuaniaeducation.info/higher-education 

5. Польща 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра або його еквівалента 

PhD Study in Poland - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-poland.aspx 

6. Румунія 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

Romania Higher Education System. URL: 

https://www.euroeducation.net/prof/romco.htm 

7. Словаччина 3-4 роки – очна форма навчання 

5 років – заочна форма навчання 

• вступ на основі диплома магістра  

The Slovak Republic Higher Education System. URL: 

https://www.euroeducation.net/prof/slovakco.htm 

8. Словенія 3-4 роки  

• вступ на основі диплома магістра  

Slovenia. Third Cycle (PhD) Programmes. URL: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-

phd-programmes-77_en 

9. Угорщина 3-5 років 

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Hungary - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-hungary.aspx 

10. Хорватія 3-4 роки  

• вступ на основі диплома магістра  

Study in Croatia. URL: 

https://www.phdportal.com/countries/38/croatia.html  

11. Чехія 3-4 роки  

• вступ на основі диплома магістра  

Czech Republic Higher Education System. URL: 

https://www.euroeducation.net/prof/czechco.htm 

12. Австрія 3-5 років  

• вступ на основі диплома магістра або його еквівалента; 

в окремих випадках – на основі диплома бакалавра, 

однак тоді термін навчання збільшується 

Austria is an attractive country for international PhD students. URL: 

https://www.academics.com/guide/phd-austria 

13. Бельгія 3-6 років  

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Belgium - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-

belgium.aspx#:~:text=PhD%20length,register%20for%204%2D6%20years  

14. Греція 3 роки (традиційна модель) 

• вступ на основі диплома магістра  

4-5 років (американська модель) 

• вступ на основі диплома бакалавра/магістра  

PhD Study in Greece - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-greece.aspx 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bulgarian_system_of_higher_education#:~:text=The%20Doctoral%20programmes%20in%20higher,programmes%20are%20three%2Dyear%20programmes
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bulgarian_system_of_higher_education#:~:text=The%20Doctoral%20programmes%20in%20higher,programmes%20are%20three%2Dyear%20programmes
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bulgarian_system_of_higher_education#:~:text=The%20Doctoral%20programmes%20in%20higher,programmes%20are%20three%2Dyear%20programmes
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/bulgarian_system_of_higher_education#:~:text=The%20Doctoral%20programmes%20in%20higher,programmes%20are%20three%2Dyear%20programmes
https://www.studyinestonia.ee/en/levels-study
http://www.studyinlatvia.lv/higher_education_latvia
https://www.lithuaniaeducation.info/higher-education
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-poland.aspx
https://www.euroeducation.net/prof/romco.htm
https://www.euroeducation.net/prof/slovakco.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-phd-programmes-77_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-phd-programmes-77_en
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-hungary.aspx
https://www.phdportal.com/countries/38/croatia.html
https://www.euroeducation.net/prof/czechco.htm
https://www.academics.com/guide/phd-austria
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-belgium.aspx#:~:text=PhD%20length,register%20for%204%2D6%20years
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-belgium.aspx#:~:text=PhD%20length,register%20for%204%2D6%20years
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-greece.aspx


Назва країни 
PhD-доктор філософії  

(тривалість навчання, умови вступу) 
Посилання 

15. Данія 3 (4) роки  

• вступ на основі диплома магістра (на основі диплома 

бакалавра, однак під час навчання потрібно буде 

отримати диплом магістра) 

PhD Study in Denmark - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-denmark.aspx 

16. Ірландія 3-4 роки  

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Ireland - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-ireland.aspx 

17. Іспанія 3 роки – очна форма навчання 

5 років – заочна форма навчання 

вступ на основі диплома магістра 

Spain. Third Cycle (PhD) Programmes. URL: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-

phd-programmes-

79_en#:~:text=PhD%20studies%20have%20a%20maximum,extension%20

of%20two%20additional%20years 

18. Італія 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра або його еквівалента 

PhD Study in Italy - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-italy.aspx 

19. Кіпр 3 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

Cyprus. Third Cycle (PhD) Programmes. URL: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/cyprus/third-cycle-

phd-programmes_en 

20. Люксембург 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

Luxembourg. Study in Europe. URL: https://ec.europa.eu/education/study-

in-europe/country-

profiles/luxembourg_en#:~:text=Average%20length%20of%20a%20full,ti

me)%3A%203%20%2D%204%20years 

21. Мальта 3 роки – очна форма навчання 

6 років – заочна форма навчання 

• вступ на основі диплома магістра 

Doctor of Philosophy - Ph.D. - Degree Regulations, 2008. URL: 

https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/53088/PhD-2008.pdf 

22. Нідерланди 4 роки 

• вступ на основі диплома магістра 

PhD Study in the Netherlands - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-

netherlands.aspx 

23. Німеччина 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Germany - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-germany.aspx 

24. Португалія 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Portugal - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-portugal.aspx 

25. Фінляндія 4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in Finland - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-finland.aspx 

26. Франція 3-4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

PhD Study in France - A Guide for 2020. URL: 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-france.aspx 

27. Швеція 4 роки 

• вступ на основі диплома магістра  

Third Cycle (PhD) Programmes. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/third-cycle-phd-programmes-80_en 

Інформація, наведена в табл. 3, демонструє, що тривалість підготовки докторів філософії переважно триває 

3-4 роки, винятком є Угорщина й Австрія, де підготовка триває до 5 років. У Греції підготовка також триває до 5 

років, якщо здобувач наукового ступеня обрав американську модель. У Бельгії та на Мальті (заочна форма 

навчання) підготовка триває до 6 років. 

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-denmark.aspx
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-ireland.aspx
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-phd-programmes-79_en#:~:text=PhD%20studies%20have%20a%20maximum,extension%20of%20two%20additional%20years
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/third-cycle-phd-programmes-79_en#:~:text=PhD%20studies%20have%20a%20maximum,extension%20of%20two%20additional%20years
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Аналіз структури системи освіти в країнах ЄС дає змогу зробити 

наступні висновки: 

1. Процес здобуття повної загальної середньої освіти в країнах ЄС має 

багато варіантів поєднання початкової, середньої (базової) і старшої школи. 

На сьогодні він ґрунтується на трьох організаційних моделях. В однорівневій 

освіті немає переходу від початкової до середньої (базової) школи. З початку 

до кінця терміну обов’язкової освіти учні навчаються за спільною навчальною 

програмою. У моделі із загальною основною навчальною програмою після 

успішного завершення початкової школи здійснюється (документально й 

екзаменаційно) перехід учнів до середньої (базової) школи. У моделі із 

диференційованою неповною загальною освітою вже після успішного 

завершення початкового рівня освіти учні вибирають для себе різні напрями 

отримання відповідних освітніх послуг. Після закінчення обов’язкової 

середньої (базової) школи вони отримують різні сертифікати (документи про 

здобуття середньої освіти) відповідно до обраної освітньої траєкторії. 

2. Спільним у шкільній освіті країн ЄС є те, що здебільшого 

обов’язковою шкільною освітою є досягнення рівня базової середньої освіти. 

Здобуття повної загальної середньої освіти у більшості країн ЄС зазвичай 

триває 12 років (у середньому 4 роки - початкова школа, 5 років – базова 

середня школа, 3 роки – старша школа). Після отримання базової середньої 

освіти учні мають вибір: продовжити навчання в старшій школі за 

академічним (орієнтованим на подальше навчання у ЗВО) чи професійним 

напрямом (здобуття професії, що вимагає сертифіката підтвердження 

професійної кваліфікації). Або ж можна виходити на ринок праці без здобуття 

подальшої формальної освіти.  

3. На сьогодні в країнах-членах ЄС діє декілька моделей організації 

професійної середньої освіти у старшій школі: 

3.1. Існує поділ старшої середньої освіти на професійну (за результатами 

навчання та складання кваліфікаційних іспитів випускник отримує сертифікат 

про професійну кваліфікацію та може працювати, вступ до ЗВО не 

передбачається) та академічну (за результатами навчання складається 

загальнодержавний підсумковий іспит, що дає право на вступ до ЗВО). 

3.2. Старша середня школа диференціюється за трьома напрямами: 

академічний (за можливого поглибленого вивчення окремих дисциплін і для 

продовження подальшого навчання у ЗВО); професійний (підготовка до 

роботи за обраною професією, отримання сертифіката про професійну 

кваліфікацію) та комбінований (професійна й академічна підготовка 

одночасно, отримання сертифіката про професійну кваліфікацію й отримання 

повної середньої освіти з правом подальшого вступу до ЗВО). Зазвичай, 

комбінована форма навчання триває на 1-2 роки довше. 3.3. Професійний 

напрям забезпечується закладами загальної середньої освіти шляхом 



додаткового вивчення в програмі професійно-орієнтованих дисциплін (як 

правило, застосовується в системах освіти, що мають невелику кількість ЗВО). 

4. Система вищої освіти в європейських країнах функціонує на 

загальних принципах, що відповідають процесу розбудови єдиного освітнього 

простору ЄС в рамках принципів Болонського процесу та Erasmus+. Велика 

увага приділяється розвиткові індивідуальної освітньої траєкторії студентів, 

що забезпечує можливість здобуття освіти та підвищення кваліфікації 

протягом життя. Здебільшого вибір освітньої траєкторії здійснюється на 

третьому рівні повної загальної середньої освіти – в старшій школі. 

Майже однаковою є тривалість навчання у європейських закладах вищої 

освіти (3-4 роки за напрямом «бакалавр» та 1-2 роки для рівня «магістр»). 

Також на основі єдиних нормативно-організаційних підходів відбувається 

здобуття наукового ступеня «доктор філософії» (PhD), тривалість навчання 

зазвичай становить 3-4 роки. 

 



Додаток 

Часова структура систем освіти країн ЄС  

(ліва частина – дошкільна, загальна середня освіта; права частина – вища освіта ) 

Джерело: «The Structure of the European Education Systems 2019/20»  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/structure-of-european-education-systems-2019/20_en 
 

Умовні позначення: 

 

 

Рівні та види освіти 

 
- Дошкільна освіта та виховання (що не є відповідальністю державних органів освіти) 

 
- Дошкільна освіта та виховання (що є відповідальністю державних органів освіти) 

 
- Початкова освіта 

 
- Однорівнева структура 

 
- Середня загальна освіта 

 
- Середня професійна освіта 

 
- Післясередня не вища освіта 

 
- Вища освіта (денна форма) 

 

Рівні освіти 

 - МСКО 0 

 
- МСКО 1 

 
- МСКО 2 

 
- МСКО 3 

 
- МСКО 4 

 
- МСКО 5 

 
- МСКО 6 

 
- МСКО 7 

 

Інші позначки 

 
- Денна обов’язкова освіта / навчання 

 - Заочна обов’язкова освіта / навчання 

 
- Комбіновані навчальні програми (аудиторні заняття та виробнича практика)  

 
- Можливий додатковий рік 

 
- Навчання за кордоном 

 
- Програма припиняється через (рік) 

 - Обов’язковий трудовий стаж + його тривалість (в роках) 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/structure-of-european-education-systems-2019/20_en


 

 







































 


