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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ІТАЛІЇ

Докторантура: Dottorato di Ricerca PhD
(3 роки)

Магістратура: Laurea Specialistica/Magistrale (2 роки),
інтегровані програми (5-6 років)

Бакалаврат: Laurea
(3 роки)

Постсередня професійна освіта:
Diploma d’ustruzione e formazione tecnica superior
(1-2 роки)

Середня професійна освіта:
Diploma di Qualifica
(3 роки)

Повна середня освіта: Diploma di Superamento dell`Esame di Stato
(5 років)

Базова середня освіта: Diploma di Licenza della Scuola Media
(3 роки)

Початкова середня освіта: Diploma di Licenza della Scuola Primaria
(5 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ ІТАЛІЇ
В Італії встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•

•

•

Загальна середня освіта
• Початкова середня освіта
• Базова середня освіта
• Повна середня освіта
Професійна освіта
• Середня професійна освіта
• Постсередня професійна освіта
Вища освіта
• Бакалаврат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна середня освіта триває 13 років:
• Початкова середня освіта (1-5 класи)
• Базова середня освіта (5-8 класи)
• Повна середня освіта (9-13 класи)
Після закінчення загальної середньої школи, учні складають фінальні іспити та
отримують освітній документ, який надає доступ до програм вищої освіти: Diploma
di Superamento dell`Esame di Stato.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта включає:
•

Професійна середня освіта пропонується на основі базової середньої освіти.
Загальна тривалість програм Diploma di Qualifica: 2-3 роки.

•

Постсередня професійна освіта пропонується на базі повної середньої освіти.
Загальна тривалість програм Diploma d’ustruzione e formazione tecnica superior:
1-2 роки.
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Laurea, 3 роки

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: Laurea Specialistica/Magistrale, 2 роки

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: PhD, 3 роки

В Італії дуже розгалужена система вищої професійної освіти за творчими
спеціальностями. За результатами навчання видаються освітні сертифікати, які
прирівнюються до певного циклу вищої освіти та надають академічні та
професійні права відповідно до спеціалізації.
Освітні документи мають бути засвідчені освітніми органами та містити штамп
«Апостиль».

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти – http://www.miur.it/0001Home/index.htm
Національний інформаційний центр – http://www.cimea.it/en/index.aspx
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Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ
Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
E-mail: info@enic.in.ua, centre@naric.in.ua, centre@apostille.in.ua
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www.naric.in.ua
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