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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ІНДІЇ

Магістратура: Master 
(2 роки)

Початкова та базова середня освіта: Standard X Diploma
(10 років)

Бакалаврат: Bachelor (BA/BSc/BCom/BEng/BAgr/BLaw/BArch/MBBS) 
(3-5.5 років)

Вища професійна освіта: 
Post Diploma/ Advance Diploma 

(2-3 роки)

Середня професійна освіта:
Basic Diploma

(політехнічні заклади)
(3 роки)

Повна середня освіта: 
Standard XII Diploma

(2 роки)

Магістратура: Master of Philosophy 
(1-2 роки)

Докторантура: PhD 
(5 років)

Професійна освіта:
Diploma/Certificate (політехнічні/ 

індустріальні інститути) 
(1-2 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ ІНДІЇ

В Індії встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Загальна освіта
•    Початкова та базова середня освіта
•    Повна середня освіта

•    Професійна освіта
•    Вища освіта

•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта:
•    Початкова та базова середня освіта – 10 років   
•    Повна середня освіта – 2 роки

Після закінчення повної середньої освіти учні складають державні іспити та 
отримують фінальні сертифікати з результатами складених іспитів (5-6). 
Сертифікати можуть мати наступні назви: Indian School Certificate, Intermediate 
Examination Certificate, Higher Secondary School Certificate, All India Senior School 
Certificate та інші.
Сертифікати видаються освітніми радами, як, наприклад: Tamil Nadu Board of 
Higher Secondary Education, National Institute of Open Schooling, Central Board of 
Secondary Education, Council for Indian School Certificate Examinations, Punjab 
School Education Board та інші. 

ПОСТСЕРЕДНЯ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта на базі базової середньої освіти пропонується політехнічними 
та індустріальними закладами освіти. Тривалість програм: 1-2 роки. За 
результатами навчання видаються Diploma/Certificate.
Середня професійна освіта та базі базової середньої освіти пропонується 
політехнічними закладами освіти. Тривалість програм: 3 роки. За результатами 
навчання видається Basic Diploma.
Вища професійна освіта на базі повної середньої освіти та середньої професійної 
освіти пропонується політехнічними закладами освіти. Тривалість програм: 2-3 
роки. За результатами навчання видаються Post Diploma/Advance Diploma. 
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях: 
•     Бакалаврат: Bachelor (3-5.5 років). Більшість бакалаврських програм – 

трирічні. 
Тривалість програм таких напрямів, як інженерія, сільське господарство, 
стоматологія, ветеринарія - 4 роки; архітектури та права - 5 років; медицини та 
хірургії – 5.5 років.
Також існують бакалаврські програми перепідготовки у сфері педагогіки (1 рік), 
права (3 роки) та у деяких інших сферах. Вступ на ці програми відбувається на 
базі бакалаврського рівня. Більшість з них тривалістю 1 рік. 

•     Магістратура: Master (2 роки). Більшість програм вимагають написання 
кваліфікаційної роботи.
Магістр філософії: Master of Philosophy (MPhil) (1-2 роки). Такі програми з 
дослідницькою складовою мають на меті підготовку до вступу на докторські 
програми. Більшість програм однорічні та вимагають написання 
кваліфікаційної роботи.

•     Докторантура: PhD (5 років).  Можуть також видаватися ступені DBA
(Doctorate of Business Administration), LLD (Doctorate in Laws) and DSc 
(Doctorate in Science.

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти – https://www.education.gov.in/en
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