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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ЧЕХІЇ

Докторантура: PhD 
(3-4 роки)

Базова середня освіта
(4 роки)

Магістратура: Magistr 
(1-3 роки)

Повна середня освіта: Vysvědčení o maturitní zkoušce 
(4 роки для загальної та середньої професійної освіти, 

4-8 років для музичного, хореографічного та театрального напрямів)

Вища професійна освіта
(3-3.5 роки)

Магістратура: Magistr
(4-6 років)

Бакалаврат: Bakalář
(3-4 роки)

Початкова освіта
(5 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ ЧЕХІЇ

В Чехії встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Загальна освіта
•    Початкова освіта
•    Базова середня освіта
•    Повна середня освіта

•    Вища професійна освіта
•    Вища освіта

•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта в Чехії складається:
•    Початкова освіта – 5 років 
•    Загальна середня освіта – 4 роки 
•    Повна середня освіта – 4 роки для загальної та середньої професійної освіти, 

4-8 років для музичного, хореографічного та театрального напрямів.

Повна середня освіта пропонується гімназіями (Gymnasium), консерваторіями 
(Konzervatoře), середніми професійними школами (Střední odborné školy) та 
училищами (Střední odborná učiliště). Паралельно з отриманням повної середньої 
освіти, учні також можуть здобувати професійні кваліфікації у сфері охорони 
здоров’я, сільського господарства, економіки, мистецтва та інші. 
Після закінчення навчання випускники складають 5 практичних та теоретичних 
іспитів та отримують диплом Vysvědčení o maturitní zkoušce, який дає загальний 
доступ до програм вищої освіти. 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта пропонується вищими професійними школами (Vyšší odborné 
školy) на базі повної середньої освіти, тривалість програм 3-3.5 роки. Випускники 
отримують диплом Diplom absolventa vyšší odborné školy та титул сертифікованого 
спеціаліста (diplomovaný specialista).
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується університетами, академіями, вищими школами та  
вищими технічними школами на таких рівнях: 
•     Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Bakalář, 3-4 роки 
•     Другий цикл вищої освіти/магістратура: Magistr, 1-3 роки. Магістерські 

програми передбачають отримання ступеня магістра, інженера, доктора в 
залежності від сфери освіти

•     Третій цикл вищої освіти/докторантура: PhD, 3-4 роки

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти, молоді та спорту Чехії –  https://www.msmt.cz/ 
Національний інформаційний центр – 
https://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/enic-naric-czech-republic
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