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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ СЛОВАЧЧИНИ

Докторантура: PhD 
(3-4 роки)

Професійна освіта:
Vysvedčenie o záverečnej 

skúške та Výučný List 
(2-3 роки)

Магістратура: 
Magister/ Іnžinier/ 
Doktor lekárstva

 (5-6 років) 

Початкова освіта
(4 роки)

Повна середня освіта: 
Vysvedčenie o maturitnej skúške 
(4 роки для загальної середньої 
та середньої професійної освіти, 

4-8 років для музичного, 
хореографічного та театрального 

напрямів)

Вища професійна освіта:
Absolventský diplom та 

Vysvedčenie o absolventskej 
skúške of Vyššia odborná škola

(2-3 роки)

Магістратура: Magister
(1-3 роки)

Базова середня освіта
(5 роки)

Бакалаврат: Bakalár
(3-4 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ СЛОВАЧЧИНИ
В Словаччині встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•    Загальна освіта

•    Початкова освіта
•    Базова середня освіта
•    Повна середня освіта

•    Професійна освіта
•    Професійна освіта
•    Вища професійна освіта

•    Вища освіта
•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта представлена наступними рівнями:
•    Початкова освіта – 4 роки  
•    Базова середня освіта – 5 років  
•    Повна середня освіта – 4 роки для загальної середньої та середньої 
професійної освіти. Тривалість програм мистецького напряму, а саме, музика, 
вокал, театральне мистецтво – 6 років, хореографія – 8 років.  

Повна середня освіта пропонується гімназіями (Gymnázium), консерваторіями 
(Konzervatórium), середніми професійними школами (Stredná odborná škola) та 
середніми професійними училищами (Stredné odborné učilište). У закладах 
середньої професійної освіти одночасно з отриманням повної середньої освіти 
учні здобувають професійні кваліфікації у сфері охорони здоров’я, менеджменту, 
економіки, технологій, мистецтва та ін. Після закінчення повної середньої освіти 
випускники складають 6 іспитів (2 на власний вибір та 4 обов’язкових: словацька 
мова та література, математика, англійська мова) та отримують диплом 
Vysvedčenie o maturitnej skúške, який дає загальний доступ до програм вищої 
освіти. 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
•     Професійна освіта пропонується на основі базової середньої освіти. 

Тривалість програм: 2-3 роки. Після закінчення видається Vysvedčenie o 
záverečnej skúške та ремісничий сертифікат Výučný List. 

•     Вища професійна освіта не входить до ступеневої освіти та пропонується на 
базі повної середньої освіти вищими професійними школами (Vyššia odborná 
škola) та середніми школами, що пропонують відповідні професійні програми у 
сфері охорони здоров’я, фінансів, інформатики, туризму, бізнесу, соціального 
обслуговування, музики, вокалу, хореографії та інші. Тривалість програм 2-3 
роки. Випускники отримують Absolventský diplom і Vysvedčenie o absolventskej 
skúške. 
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується закладами вищої освіти Vysoké školy (університети, 
академії та вищі інститути) на таких рівнях: 
•     Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Bakalár, 3-4 роки. 
•     Другий цикл вищої освіти/магістратура: Magister, 1-3 роки. 
      Магістерські програми єдиного циклу тривалістю 5-6 років передбачають 

отримання ступеня магістра, інженера, доктора медицини в залежності від 
сфери освіти.

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

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту
Національний інформаційний центр

https://www.minedu.sk/about-the-ministry/
https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
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