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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ

Докторантура: PhD
(3 роки)

Магістратура:
Master of Arts, Master of Science, Master of Laws, Master of Nursing, Master of
Education (1-2 роки)

Бакалаврат:
Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Laws,
Bachelor of Nursing, Bachelor of Education (3-4 роки)

Постсередня професійна освіта:
практична інженерія
Practical Engineer (Handassai)
(2-3 роки)

Повна середня освіта:
Te`udat Bagrut
(3 роки)

Середня професійна освіта
(2-3 роки)

Базова середня освіта
(3 роки)

Початкова середня освіта
(6 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ
В Ізраїлі встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•
•

•

•

Дошкільна освіта (для дітей з 3 до 6 років)
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 12 років:
• Початкова середня освіта (1-6 класи)
• Базова середня освіта (7-9 класи)
• Повна середня освіта (10-12 класи)
Після закінчення базової середньої школи сертифікат про завершення освітнього
рівня не видається.
Після закінчення загальної середньої школи, учні складають фінальні іспити та
отримують освітній документ, який надає доступ до програм вищої освіти: Te`udat
Bagrut. Te`udat Bagrut видається спільно з Міністерством освіти Ізраїлю. У 2017
році зразок Te`udat Bagrut було змінено.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта включає:
•

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

•

Постсередня освіта включає програми практичної інженерії: Practical Engineer
(Handassai). Загальна тривалість програм постсередньої професійної освіти:
2-3 роки.
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: 3-4 роки навчання; Bachelor of Arts,
Bachelor of Science, також Bachelor of Laws, Bachelor of Nursing, Bachelor of
Education.

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: 1-2 роки навчання; Master of Arts,
Master of Science, також Master of Laws, Master of Nursing, Master of Education.

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: 3 роки навчання; докторантура PhD.

Заклади вищої освіти Ізраїлю самостійно обирають систему оцінювання та
навчальних кредитів.
Освітні документи мають бути засвідчені освітніми органами та містити штамп
«Апостиль».

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти - https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx
Рада вищої освіти - http://www.che.org.il/
Національний інформаційний центр https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/academic-degrees-e
valuation-english
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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
www.enic.in.ua
www.naric.in.ua
www.apostille.in.ua
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