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OBOWIĄZEK NAUKI

Obowiązek pobierania nauki w Ukrainie 

rozpoczyna się w wieku 6 lat.



EDUKACJA SZKOLNA

Obecnie, po reformie edukacji wprowadzonej 

w 2017 r. edukacja szkolna jest stopniowo 

wydłużana z 11 do 12 lat



POZIOMY EDUKACJI SZKOLNEJ

• szkoła podstawowa (początkowa), 4 lata (od 2018 r.)

• szkoła średnia niższa, 5 lat (od 2022 r.)

• szkoła średnia wyższa (pełne wykształcenie średnie, 

licea szkoły zawodowe), obecnie 2 lata 

(3 lata od 2027 r.).



SPRAWDZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

• Po pierwszym etapie edukacyjnym, który trwa 4 lata wszystkie piszą test certyfikacyjny z 

języka ukraińskiego i matematyki. 

• Na drugim etapie – środkowym – dzieci w szkole uczą się podstaw nauki i rozwijają różne 

kompetencje np.: obywatelskie, językowe, z nauk przyrodniczych i matematyki. 

• W dziewiątej klasie uczniowie piszą egzamin przed państwową komisja certyfikacyjną z trzech 

przedmiotów co uprawnia ich do kontynuowania nauki w szkole średniej (10 i 11 klasa) pójść 

do liceum, technikum kolegium. 

• Po ukończeniu szkoły średniej studenci zdają również egzamin zewnętrzny i w zależności od 

wyniku mogą ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.



JĘZYK NAUCZANIA

Język nauczania – ukraiński. 

Dla mniejszości narodowych ojczysty język 

nauczania na poziomie szkoły początkowej



POTWIERDZENIE WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie pełnego 

ogólnego wykształcenia średniego jest „АТЕСТАТ

про повну загальну середню освіту” 11 (12) lat 

edukacji



POTWIERDZENIE PODSTAWOWEGO OGÓLNEGO 
WYKSZTAŁCENIA

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie 

podstawowego ogólnego wykształcenia średniego 

jest „СВІДОЦТВО про базову загальну середню

освіту” – 9 lat edukacji 

Pełne wykształcenie ogólne jest obowiązkowe



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

• Szkoły zawodowe

• profesjonalne szkoły artystyczne

• szkoły zawodowe rehabilitacji socjalnej

• ośrodki szkoleniowe i produkcyjne

• centra podwyższenia i przekwalifikowania kadry robotniczej



CZTERY POZIOMY AKREDYTACJI

I

• szkoła techniczna (technikum) inne równoważne szkoły wyższe

II

• kolegium, inne równoważne wyższe uczelnie

III i IV  (w zależności od wyników akredytacji)

• instytut, konserwatorium, akademia, uniwersytet



DANE O LICZBIE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 sieć szkół zawodowych Ukrainy wynosi 821

szkół (z wyjątkiem szkół w obwodach donieckim i ługańskim, które znajdują się w strefie 

antyterrorystycznej operacji), w tym 817 szkół podporządkowanych jest Ministerstwu 

Oświaty i Nauki Ukrainy. 

26 szkół zawodowych stanowi jednostki strukturalne szkolnictwa wyższego. 

23 szkoły to uczelnie innych typów, które są w trakcie szkolenia zawodowego i innego.



STUDIA WYŻSZE

Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe 

jest świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego (свідоцтво про

здобуття повної загальної середньої освіти). 

Od 2006 r. w uczelniach podległych Ministerstwu Oświaty i Nauki Ukrainy 

przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o wyniki Niezależnej Oceny 

Zewnętrznej (ZNO).



ZEWNĘTRZNA NIEZALEŻNA OCENA

ZNO jest ustandaryzowanym testem, obowiązkowym dla wszystkich 

absolwentów szkół średnich pragnących ubiegać się o przyjęcie do szkół 

wyższych na Ukrainie. Przeprowadzany jest przez Ukraińskie Centrum 

Oceny Jakości Kształcenia z takich przedmiotów, jak: język i literatura 

ukraińska, historia Ukrainy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, 

język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski.



PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DO WYBORU

Test z języka ukraińskiego i literatury jest obowiązkowy dla wszystkich 

zdających. Zdawanie testów z innych przedmiotów jest uzależnione od 

kierunku studiów, na jaki dana osoba pragnie się przyjąć. Zdający ma 

możliwość wyboru nie więcej niż czterech przedmiotów dodatkowych. 

W procedurze przyjęcia na studia każda uczelnia może określić własny 

system punktacji oraz minimalny próg kwalifikacyjny, na który składać się 

mogą: wyniki ZNO, oceny uzyskane na świadectwie szkoły średniej oraz 

wyniki innych testów i osiągnięć aplikującego.



WŁADZE OŚWIATOWE

• Ministerstwo Oświaty i Nauki

• Ministerstwa i departamenty Ukrainy, które mają placówki oświatowe

• Wyższa Atestacyjna Komisja (WAK) Ukrainy

• oddziały lokalnej administracji państwowej

Główną formą kontroli państwowej nad działalnością szkół wszystkich typów i form

własności jest państwowa atestacja instytucji, która jest przeprowadzana co najmniej raz na

10 lat


