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В Україні триває освітня реформа, яка стосується змін у всіх складниках 

системи освіти. Найбільш суттєві зміни відбуваються у повній загальній 

середній освіті, яка є обов’язковою, та має, відповідно до статті 12 Закону 

України «Про освіту» і статті 4 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня 

освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки. 

Перехід до такого 12-річного обов’язкового навчання зумовлює необхідність 

вивчення міжнародного досвіду стосовно вирішення питань, які можуть 

виникати при взаємодії «дошкільна освіта» – «повна загальна середня освіта», 

«повна загальна середня освіта» –  «професійна (професійно-технічна) освіта», 

«вища освіта» тощо. 

Дана коротка аналітична записка стосується узагальнення практики 

окремих європейських країн стосовно раннього початку обов’язкового 

навчання дітей у закладах освіти. Для аналізу використано інформацію від 

Офісу публікацій Європейського Союзу, міжінституційного органу, що 

публікує та розповсюджує офіційні публікації органів Європейського Союзу1. 

Як показує аналіз інформації Офісу, європейські країни не мають якоїсь 

уніфікованої системи повної загальної середньої освіти. Не існує єдиного 

рамкового документу щодо структури освіти в ЄС. Країни орієнтуються на 

Міжнародну стандартну класифікацію освіти (МСКО) та Лісабонську 

конвенцію2 про визнання кваліфікацій, пов’язаних із вищою освітою в 

європейському регіоні, підписану 54 державами на дипломатичній конференції 

в м. Лісабон (Португалія) 11 квітня 1997 року під егідою Ради Європи та 

ЮНЕСКО. 

Головною метою Лісабонської конвенції є полегшення визнання документів 

про освіту (кваліфікації) різних країн з метою відкриття доступу їх громадянам 

до університетів інших європейських країн. У конвенції зазначається, що 

«велика розмаїтість систем освіти в європейському регіоні є відображенням 

його культурного, соціального, політичного, філософського, релігійного й 
                                                            
1 https://op.europa.eu/en/home. 
2 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165. 
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економічного розмаїття, це є винятковим надбанням, гідним всілякої поваги». 

Разом з тим, є вимоги до готовності здобувати особою вищу університетську 

освіту на теренах європейських країн – це наявність у неї повної загальної 

середньої освіти, яка зазвичай є 12-річною, або має більшу тривалість (13 – 

14 років). 

Таким чином, кожна з європейських країн може формувати свою 

національну систему шкільної освіти, яка найповніше відповідає національним 

традиціям та вимогам національної економіки.  

Спільним елементом освітніх систем європейських країн  є так звана 

«compulsory full time education» – обов’язкова денна освіта для кожної дитини в 

країнах Європи. Це освіта, що гарантується державою. З іншого боку -  

«compulsory full time education» передбачає обов’язковість для батьків 

віддавати дітей до певної школи. Зазначимо, що відповідно до Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні та культурні права, країни мають 

дотримуватися принципу забезпечення обов’язкової безкоштовної освіти для 

усіх громадян протягом обґрунтованого періоду3.  

Як показують дані Офісу публікацій Європейського Союзу, у більшості 

європейських освітніх систем «compulsory full time education» розпочинається 

зазвичай у віці 6 років з початкової освіти (рівень МСКО 1 за міжнародною 

стандартною класифікацією). Проте є й приклади дуже раннього початку 

обов’язкової освіти, з трьох років у закладах дошкільної освіти (рівень 

МСКО 0). Особливості обов’язкової освіти європейських країн у 2020/2021 

навчальному році та її загальна тривалість представлено в таблиці 1. Для 

порівняння приведено також параметри обов’язкової освіти в Україні, 

тривалість якої, відповідно до положень законів України «Про дошкільну 

освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», загалом складає 

13 років (один рік дошкільної освіти та дванадцять років повної загальної 

середньої освіти). 

  
                                                            
3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 14 URL: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx. 
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Таблиця 1 
Обов’язкова освіта в європейських країнах (2020/2021 навчальний рік) 

№ Країна Вік початку
Рівень 

початку 
(МСКО 0/1)

Вік 
завершення 

Загальна 
тривалість 

(років) 

1 Бельгія (фр.) 5 0 18 13 
2 Бельгія (нім.) 5 0 18 13 
3 Бельгія (фл.) 5 0 18 13 
4 Болгарія 5 0 16 11 
5 Чехія 5 0 15 10 
6 Данія 6 1 16 10 
7 ФРН 6 1 19 13 
8 Естонія 7 1 16 9 
9 Ірландія 6 1 16 10 

10 Греція 4 0 15 11 
11 Іспанія 6 1 16 10 
12 Франція 3 0 18 15 
13 Хорватія 7 1 15 8 
14 Італія 6 1 16 10 
15 Кіпр 5 0 15 10 
16 Латвія 5 0 16 11 
17 Литва 6 0 16 10 
18 Люксембург 4 0 16 12 
19 Угорщина 3 0 16 13 
20 Мальта 5 1 16 11 
21 Нідерланди 5 0 16 11 
22 Австрія 5 0 15 10 
23 Польща 6 0 15 9 
24 Португалія 6 1 18 12 
25 Румунія 6 1 17 11 
26 Словенія 6 1 15 9 
27 Словаччина 6 1 16 10 
28 Фінляндія 6 0 16 10 
29 Швеція 6 0 16 10 
30 Великобританія (Англія) 5 1 16 11 
31 Великобританія (Уельс) 5 1 16 11 

32 Великобританія (Північна 
Ірландія) 4 1 16 12 

33 Великобританія (Шотландія) 5 1 16 11 
34 Албанія  6 1 15 9 
35 Боснія і Герцоговина 6 1 15 9 
36 Швейцарія 4 0 15 11 
37 Ісландія 6 1 16 10 
38 Ліхтенштейн 6 1 15 9 
39 Чорногорія 6 1 15 9 
40 Північна Македонія 5,5 1 19,5 14 
41 Норвегія 6 1 16 10 
42 Сербія 5 0 14,5 9,5 
43 Туреччина 5,5 1 17,5 12 
44 Україна  5 0 18 13 
Джерело: The structure of the European education systems 2020/21; URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search. 
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Таку ж як і в Україні тривалість обов’язкового навчання (13 років) мають 

три країни Європи (Бельгія, ФРН, Угорщина), а більшу – тільки дві (Франція, 

Північна Македонія). На рис 1 показано розподіл кількості європейських країн, 

які мають тривалість обов’язкового навчання в діапазоні від 8 до 15 років. 

Видно, що частіше країнами використовується 10-річне обов’язкове навчання 

(13 країн).  

 

 
Рис 1. Розподіл кількості європейських країн щодо тривалості 

обов’язкового навчання (2020/2021 навчальний рік) 

Джерело: побудовано авторами за даними  The structure of the European education systems 2020/21; URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-search. 

 

Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full 

time education) для отримання повної загальної середньої освіти розпочинається 

з п’яти років, представлено в табл. 2–44. 

 
  

                                                            
4 Складено за інформацією офісу публікацій ЄС URL: https://op.europa.eu/en/home. 
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Таблиця 2  
Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full 

time education) для отримання повної загальної середньої освіти 
розпочинається з п’яти років (2014-2015 навчальний рік)5 

№ 
п/п 

Країна 

Початок 
обов’язкового 

навчання  
у 5 років 

Вік закінчення 
обов’язкового 

навчання 

Вік отримання профільної 
середньої освіти у старшій 

школі 

1 Греція дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 17,18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

2 Хорватія дошкільний 
заклад 14 років, базова школа 18 років  

3 Кіпр дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

4 Латвія дошкільний 
заклад 16 років, базова школа 18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

5 Люксембург 
4 роки 

дошкільний 
заклад 

16 років, старша школа 18,19 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

6 Угорщина дошкільний 
заклад 18 років, базова школа 18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

7 Мальта  початкова школа 16 років, старша школа 17,18 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

8 Нідерланди дошкільний 
заклад 18 років, старша школа 17, 18 років (залежно від 

освітньої траєкторії)  

9 Польща дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

10 Великобританія 
(Англія) початкова школа 16 років, базова школа 18 років 

11 Великобританія 
(Уельс) початкова школа 16 років, базова школа 18 років 

12 
Великобританія 
(Північна 
Ірландія) 

початкова школа 16 років, базова школа 18 років 

13 Великобританія 
(Шотландія) початкова школа 16 років, базова школа 18, 19 років (залежно від 

освітньої траєкторії)  

14 Македонія 5,5 років, 
початкова школа 18 років, старша школа 18 років  

15 Туреччина 5,5 початкова 
школа 

17,5 років, старша 
школа  

17,5, 18,5 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

16 Боснія і 
Герцеговина 

дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 19, 20 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 
 
Детальніше структуру освіти у вищезазначених країнах у 2014–2015 н.р. 

представлено у додатку 1. 
  

                                                            
5 The structure of the European education systems 2014/15, URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/3192e51b-f7e1-4885-9e0e-974f418ac7d3/language-en. 
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Таблиця 3 
Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full 

time education) для отримання повної загальної середньої освіти 
розпочинається з п’яти років (2017-2018 навчальний рік)6 

№ 
п/п 

Країна 

Початок 
обов’язкового 

навчання  
у  5 років  

Вік закінчення 
обов’язкового 

навчання 

Вік отримання профільної 
середньої освіти у старшій 

школі 

1 Болгарія дошкільний 
заклад 16 років, базова школа 18,19 років(залежно від 

освітньої траєкторії) 

2 Чехія дошкільний 
заклад 15 років,  базова школа 19 років  

3 Греція дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 17, 18  років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

4 Кіпр дошкільний 
заклад 15 років, базова школа 18,19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

5 Латвія дошкільний 
заклад 16 років, базова школа 19 років  

6 Люксембург 
З 4 років, 

дошкільний 
заклад 

16 років, старша школа 19 років  

7 Угорщина 
З 3 років, 

дошкільний 
заклад 

16 років, базова школа 18,19 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

8 Мальта  початкова школа 16 років, базова школа 18 років  

9 Нідерланди дошкільний 
заклад 18 років, старша школа 17, 18 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

10 Великобританія 
(Англія) початкова школа 16 років, базова школа 18 років, старша школа 

11 Великобританія 
(Уельс) початкова школа 16 років, базова школа 18 років, старша школа 

12 
Великобританія 
(Північна 
Ірландія) 

початкова школа 16 років, базова школа 18 років, старша школа 

13 Великобританія 
(Шотландія) початкова школа 16 років, базова школа 18, 19 років (залежно від 

освітньої траєкторії)  

14 Швейцарія 
З 4 років, 

дошкільний 
заклад 

15 років, базова школа 18, 19 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

15 Сербія 
З 5,5 років, 
дошкільний 

заклад 
14 років, базова школа 18,5 років, старша школа 

16 Туреччина З 5,5 років, 
початкова школа 

17,5 років, старша 
школа 

17,5, 18,5 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

 
Детальніше структуру освіти у вищезазначених країнах у 2017–2018 н.р. 

представлено у додатку 2. 
  

                                                            
6 The structure of the European education systems 2017/18; URL: https://eurydice.indire.it/wp-
content/uploads/2017/11/Structures_2017_18_diagrams_final_report.pdf. 
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Таблиця 4  
Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full 

time education) для отримання повної загальної середньої освіти 
розпочинається з п’яти років (2020-2021) навчальний рік7 

№ 
п/п 

Країна 

Початок 
обов’язкового 

навчання  
у  5 років  

Вік закінчення 
обов’язкового навчання 

Вік отримання профільної 
середньої освіти у старшій 

школі 

1 Бельгія дошкільний заклад 18 років, старша школа 18 років  

2 Болгарія дошкільний заклад 16 років, базова школа 18,19 (залежно від освітньої 
траєкторії) 

3 Чехія дошкільний заклад 15 років, базова школа 19 років  

4 Греція З 4 років, 
дошкільний заклад 15 років, базова школа 17,18  років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

5 Франція З 3 років, 
дошкільний заклад 18 років, старша школа 18 років 

6 Кіпр дошкільний заклад 15 років, базова школа 18,19 (залежно від освітньої 
траєкторії) 

7 Латвія дошкільний заклад 16 років, базова школа 19 років  

8 Люксембург З 4 років, 
дошкільний заклад 16 років, старша школа 19 років  

9 Угорщина З 3 років, 
дошкільний заклад 16 років, базова школа 18,19 (залежно від освітньої 

траєкторії) 
 Мальта  початкова школа 16 років, базова школа 18 років  

11 Нідерланди дошкільний заклад 16 років, старша школа 17, 18 років (залежно від 
освітньої траєкторії) 

12 Австрія дошкільний заклад 15 років, старша школа 18 років  

13 Великобританія 
(Англія) початкова школа 16 років, базова школа 18 років  

14 Великобританія 
(Уельс) початкова школа 16 років, базова школа 18 років  

15 
Великобританія 
(Північна 
Ірландія) 

З 4 років, 
початкова школа 16 років, базова школа 18 років  

16 Великобританія 
(Шотландія) початкова школа 16 років, базова школа 18, 19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

17 Боснія і 
Герцоговина дошкільний заклад 15 років, базова школа  19 років 

18 Швейцарія З 4 років, 
дошкільний заклад 15 років, базова школа 18, 19 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 

19 Північна 
Македонія 

З 5,5 років, 
початкова школа 19,5 років, старша школа  19,5 років 

20 Сербія З 5,5 років, 
дошкільний заклад 14 років, базова школа 18,5 років 

21 Туреччина З 5,5 років, 
початкова школа 17,5 років, старша школа 17,5, 18,5 років (залежно від 

освітньої траєкторії) 
 

Детальніше структуру освіти у вищезазначених країнах у 2020–2021 н.р. 
представлено у додатку 3.  

                                                            
7 The structure of the European education systems 2020/21; URL:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Європейські країни не мають якоїсь уніфікованої системи повної 

загальної середньої освіти. Не існує єдиного рамкового документу щодо 

структури освіти  в ЄС. Країни орієнтуються на Міжнародну стандартну 

класифікацію освіти та Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, 

пов’язаних із вищою освітою в європейському регіоні, підписану 54 державами 

на дипломатичній конференції в м. Лісабон (Португалія) 11 квітня 1997 року 

під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО. 

Головною метою Лісабонської конвенції  стало полегшення визнання 

документів про освіту (кваліфікації) різних країн, що відкриває доступ їх 

громадянам до університетів інших європейських країн. У конвенції 

зазначається, що «велика розмаїтість систем освіти в європейському регіоні є 

відображенням його культурного, соціального, політичного, філософського, 

релігійного й економічного розмаїття, це є винятковим надбанням, гідним 

всілякої поваги». Разом з тим є вимоги до готовності здобувати особою вищу 

університетську освіту на теренах європейських країн – це наявність у неї 

повної загальної середньої освіти, яка зазвичай є 12-річною, або має більшу 

тривалість (13 – 14 років). 

Отже, кожна з європейських країн може формувати таку свою 

національну систему шкільної освіти, яка найповніше відповідає національним 

традиціям та вимогам національної економіки.  

2. Спільним елементом у всіх системах шкільної освіти європейських 

країн є обов’язкове навчання (compulsory full time education). У більшості 

європейських освітніх систем «compulsory full time education» розпочинається з 

рівня початкової освіти зазвичай у віці 6 років (рівень МСКО 1 за міжнародною 

стандартною класифікацією). 

Проте низка європейських країн починає обов’язкове навчання з п’яти 

років, деякі ще раніше. Обов’язкове навчання з п’яти років починається у 
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дошкільних закладах (рівень МСКО 0, Бельгія, Кіпр тощо), або в початковій 

школі (рівень МСКО 1, країни Великобританії, Мальта). 

Порівняння тривалості обов’язкового навчання в Україні (13 років) показує, 

що таку тривалість мають лише три країни Європи (Бельгія, ФРН, Угорщина), а 

більшу – тільки дві (Франція, Північна Македонія). З розподілу кількості 

європейських країн, які мають тривалість обов’язкового навчання в діапазоні 

від 8 до 15 років видно, що частіше країнами використовується 10-річне 

обов’язкове навчання (13 країн).  

3. Упродовж 2014/2015 – 2020/2021 навчальних років спостерігається 

збільшення кількості європейських країн, які практикують більш раннє 

обов’язкове навчання дітей. Проте є країни, зокрема Польща, які впродовж 

цього періоду перейшли від початку обов’язкового навчання з п’яти років до 

початку з шести років. 

Обов’язкове навчання школярів європейських країн зазвичай закінчується 

у базовій школі, або на початкових етапах старшої (профільної) школи у віці  

15-16 років. 

4. Профільну освіту школярі європейських країн здобувають зазвичай  

у 18-19 років (окремі освітні траєкторії дають змогу закінчити навчання  

у 17 років (Нідерланди та Мальта). Профільна освіта у переважній більшості 

країн не входить до періоду обов’язкового навчання і навчання у профільній 

школі розглядається як підготовчий період до вступу до університетів певного 

профілю, отримання частини результатів навчання вищого рівня, які у 

майбутньому будуть визнані. Крім того, профільна освіта за вибором 

старшокласників надає їм можливість отримати повні чи часткові професійні 

кваліфікації для подальшого виходу на ринки праці, чи навчання за професійно-

орієнтованими траєкторіями.  
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ДОДАТКИ 

 

Умовні позначення: 

 



13 

ДОДАТОК 1 

Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full time education) для отримання повної 
загальної середньої освіти розпочинається з п’яти років або раніше (2014-2015 навчальний рік)8 

 

 

                                                            
8 The structure of the European education systems 2014/15. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3192e51b-f7e1-4885-9e0e-974f418ac7d3/language-en. 
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ДОДАТОК 2 

Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full time education) для отримання повної 
загальної середньої освіти розпочинається з п’яти років або раніше (2017-2018 навчальний рік)9 

                                                            
9 The structure of the European education systems 2017/18. URL: https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/11/Structures_2017_18_diagrams_final_report.pdf. 
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ДОДАТОК 3 

Перелік європейських країн, в яких обов’язкове навчання (compulsory full time education) для отримання повної 
загальної середньої освіти розпочинається з п’яти років або раніше (2020-2021) навчальний рік10 

                                                            
10 The structure of the European education systems 2020/21. URL:https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4784939-1f15-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-search. 
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