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ОСВІТИ В СЕРБІЇ 



Освіта в Сербії

Огляд структури дошкільної (підготовчої дошкільної програми), 
початкової та середньої освіти в Сербії.

Система освіти в Сербії складається з 4 рівнів освіти: дошкільної, 
початкової, середньої та вищої освіти. У цій брошурі представлено 
короткий опис підготовчої дошкільної програми, початкової та середньої 
освіти, оскільки ці рівні відіграють суттєву роль у формуванні 
благополуччя дітей. У Сербії кожна дитина має право на освіту. Це 
означає, що кожна дитина, незалежно від того, з якої вона країни, може 
піти до школи в Сербії і отримати доступ до формальної освіти як і кожен 
громадянин Сербії. Обов'язкова освіта складається з одного року 
підготовчої дошкільної програми та восьми років початкової освіти.

Вік 15 - 18 років Середня освіта
(3 або 4 роки)

Вік 6,5 - 14 років Початкова освіта
- 8 років

Вік 5,5 - 6,5 років
ДДошкільна освіта
(підготовча дошкільна програма)
- 1 рік (4 години на день)



Дошкільне виховання та освіта

Дошкільне виховання та освіта призначені для дітей віком від 6 місяців до 
6,5 років. У Сербії підготовча дошкільна програма (ПДП) є обов'язковою 
для дітей віком від 5,5 до 6,5 років. Основною метою підготовчої 
дошкільної програми є підготовка дітей до рівня початкової освіти та 
сприяння розвитку дитини - ї ї соціально-емоційному, когнітивному та 
фізичному розвитку. ПДП триває один шкільний рік, по 4 години на день. 
Програма в дошкільних установах сприяє створенню середовища, що 
стимулює дітей брати участь у таких видах діяльності, як вивчення мови, 
математики, мистецтва і літератури, музики і театру, з набуттям 
комунікативних навичок, гігієнічних звичок, поліпшенням фізичного стану 
тощо.

Початкова освіта і виховання

Початкова освіта і виховання тривають 8 років і поділені на 8 класів. 
Початкова освіта і виховання обов'язкові для всіх дітей, у школі діти 
проводять близько 4-7 годин на день. Діти йдуть до початкової школи (1-й 
клас) у віці 7 років. Як виняток дитина може бути прийнята до першого 
класу у віці 6 років на підставі оцінки лікаря, психолога або педагога про 
ступінь зрілості дитини. У перші 4 роки початкової освіти діти вчаться 
читати, писати, вивчають мови (включаючи англійську), літературу, 
мистецтво, музику, математику та основи навколишнього світу. З 5-го 
класу діти починають вивчати як природничі, так і гуманітарні предмети, 
такі як фізика, хімія, біологія, географія та історія. Існує безліч 
позакласних заходів, у яких можуть брати участь діти. Після закінчення 
початкової освіти і виховання учні складають випускний іспит, який дає їм 
право на зарахування до закладу середньої освіти і виховання.



Середня освіта і виховання

Середня освіта і виховання триває 2, 3 або 4 роки, залежно від типу 
школи. Є загальноосвітні середні школи (гімназії), професійно-технічні 
училища та школи мистецтв. Середня освіта не є обов'язковою, хоча 
майже всі діти в Сербії ї ї закінчують. Діти вступають до середніх освітніх 
закладів з 15 років і проводять у школі по 6 годин на день. Загальноосвітні 
середні школи пропонують чотирирічні програми, спрямовані на 
гуманітарні і природничі науки. Професійно-технічні училища 
пропонують освітні програми тривалістю 2, 3 або 4 роки і готують учнів до 
роботи та/або подальшого навчання. У професійно-технічних училищах 
діти здобувають освіту у галузях будівництва, машинобудування, 
сільського господарства, лісового господарства, хімії, медицини, 
стоматології, економіки, готельного господарства, торгівлі тощо. 
Мистецькі школи розраховані на 4 роки освіти і пропонують програми в 
галузі музики, образотворчого мистецтва та балету. Після закінчення 
середньої освіти (чотирирічні програми) учні складають випускний іспит.

Зв'яжіться з нами
За додатковою інформацією про можливості здобуття освіти звертайтеся 
до співробітників Комісаріату за телефоном: +381 64 8228 3171 та за 
адресою електронної пошти: kirsteam.ukraine@kirs.gov.rs

Якими б не були ваші плани, освіта ніколи не буває витрачена даремно. 
Кожна дитина, яка вступила до школи в Сербії, отримає підтвердження про 
проходження навчання - школи видадуть довідку англійською мовою 
кожній дитині.


