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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (після реформи 2017 року) 

Середня школа/ліцей: 
Swiadectwo ukonczenia 

liceum 
(4 роки)

Докторантура (другого ступеня): 
Doktor Habilitowany

Докторантура (першого ступеня): 
PhD (2-4 роки)

Магістратура: 
Dyplom Magister/ Magister Inzynier 

(1.5-2 роки, 120 ЄКТС)

Бакалаврат: Dyplom Licencjat/Inzynier
(3-4 роки, 180 ЄКТС)

Фінальне шкільне екзаменування: 
Swiadectwo Dojrzałości

Початкова школа: 
Swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej (8 років)

Інтегрована університетська 
освіта: Dyplom Magister: 

психологія, право, мистецтво, 
медицина, стоматологія, 
ветеринарія, фармація

(5-6 років, 300-360 ЄКТС)

Технічна середня 
школа: Swiadectwo 

ukonczenia technicum 
(5 років)

Cекторна професійна школа 
І ступеню: 

Certyfikat kwalifikacji 
zawodowej/Dyplom zawodowy 

(3 роки)

Секторна професійна 
школа ІІ ступеню: 

Сertyfikat kwalifikacji 
zawodowej/ Dyplom 
zawodowy (2 роки)

Постсередні професійні 
спеціалізовані школи: 

Certyfikat  potwierdzający 
kwalifikacji 

zawodowej/Dyplom 
potwierdzający kwalifikacje 

Коледжі соціальної 
роботи (3 роки)



Технічна середня школа: 
Swiadectwo ukonczenia 

technicum 
(4 роки)

Фінальне шкільне екзаменування: 
Swiadectwo Dojrzałości

Базова школа: 
Swiadectwo ukonczenia gimnazjum (3 роки)

Профільний ліцей: 
Swiadectwo ukonczenia 

liceum ogolnoksztalcacego- 
profilowane 

(3 роки)

Базова професійна 
школа: Swiadectwo 

ukonczenia zasadniczej 
szkoly zawodowej 

(3 роки)

Постсередні професійні 
спеціалізовані школи та 

коледжі 
(2-3 роки)

Додаткова середня школа/технікум: 
Swiadectwo ukonczenia liceum/technikum 

uzupelniajace (2/3 роки) 
(існували до 2012 року)

Початкова школа: 
Swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej (6 років)
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (до 2017 року) 



СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (після реформи 2017 року)

В Польщі встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Дошкільна освіта (до 7 років)
•    Загальна середня освіта

•    Початкова середня освіта
•    Загальна середня освіта

•    Професійна освіта
•    Вища освіта

•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна середня освіта в Польщі триває 12 років:
•    Початкова середня освіта (1-8 класи)
•    Загальна середня освіта (9-12 класи)
Після закінчення загальної середньої освіти, учні здають фінальний іспит Еgzamin 
dojrzałości та отримують освітній документ, який надає доступ до програм вищої 
освіти: Swiadectwo Dojrzałości. 
Swiadectwo Dojrzałości  нового формату видається  регіональними 
екзаменаційними комісіями  з 2005 року. 
Зміні в середній освіті почали запроваджуватись з 2017 року. Період імплементації 
триватиме до 2023 року.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта включає:
•    Професійна середня освіта включає технічну та секторну освіту та 

пропонується на основі початкової середньої освіти. Загальна тривалість 
програм професійної освіти: 5 років. 
Після закінчення професійної середньої освіти складаються зовнішні 
професійні іспити на отримання Certyfikat potwierdzający kwalifikacji zawodowej 
або Dyplom zawodowy/Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Після закінчення професійної середньої освіти також є можливість скласти 
іспити на отримання Swiadectwo Dojrzałości для вступу на програми вищої 
освіти. 
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Постсередня освіта включає професійні спеціалізовані школи. Після 
закінчення закладів постсередньої освіти складаються зовнішні професійні 
іспити на отримання Certyfikat potwierdzający kwalifikacji zawodowej/Dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

•    Коледжі соціальної роботи. Тривалість навчання у коледжах соціальної 
роботи: 3 роки. Коледжі соціальної роботи підпорядковані закладам вищої 
освіти. Випускники коледжів мають можливість складати бакалаврський іспит у 
закладі вищої освіти, якому підпорядковується коледж, та отримувати ступінь 
licencjat певного ЗВО.

•    Професійна освіта на базі ступеневої вищої освіти: Świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych – виключно професійна кваліфікація неступеневої 
освіти, що не надає академічних прав. 

 

ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта в Польщі пропонується на таких рівнях: 
•    Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: 
     Licencjat – 3-4 роки навчання (від 180 ЄКТС). Ступінь інженера (inzynier) 

здобувається після 3½-4 років навчання за технічними програмами.
•    Другий цикл вищої освіти/магістратура: 

Magister – 1½-2 роки (від 60 ЄКТС). 
Інтегровані університетські програми (включають перший цикл вищої освіти): 
медицина (6 років, lekarz medycyny), стоматологія (5 років, lekarz dentysta (до 
30.04. 2004: lekarz stomatolog), ветеринарія (6 років, lekarz weterynarii), 
фармація (5 років, мagister farmacji) (300-360 ЄКТС). 

•    Третій цикл вищої освіти/докторантура: 
Doktor PhD/Doktor habilitowany – 3+ роки, існують перший та другий ступені 
кваліфікації. 

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство національної освіти – https://en.men.gov.pl/ 
Міністерство вищої освіти – https://www.gov.pl/ 
Національний інформаційний центр – https://nawa.gov.pl/
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