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UKRAJINA 
 
 
Izobraževalni sistem v Ukrajini se je skozi leta, postopno spreminjal vse od razglasitve 
samostojnosti od nekdanje Sovjetske zveze. To je razlog za morebitna različna trajanja 
izobraževanj oziroma izobraževalnih programov. Do leta 1994 je obvezno izobraževanje trajalo 
10 let, od leta 1995 pa se je podaljšalo na 11 let. Z reformo leta 2017 se je obvezno izobraževanje 
podaljšalo na 12 let. 
 

� SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE  v Ukrajini, skladno z novim zakonom o izobraževanju iz 
leta 2017, obsega tri ravni: 

a) primarno ali začetno splošno srednje izobraževanje (1-4 razred), 4 leta, starost ob vstopu je 6-
7 let;   
b) temeljno splošno srednje izobraževanje (5-9 razred), 5 let, zaključna listina Svidotstvo pro 
bazovu zagal'nu serednju osvitu, ki omogoča nadaljevanje na polnem splošnem srednjem 
izobraževanju ali pa preusmeritev na poklicno/strokovno izobraževanje; 
c) polno splošno srednje izobraževanje (10-12 razred), 3 leta in zaključni državni izpit, zaključna 
listina Atestat pro povnu zagal'nu serednju osvitu (po letu 2019 pa se imenuje Svidoctvo pro 
zdubuttya povnoyi zagalnoyi serednoyi osvity). 

 
Ob zaključku splošnega srednjega izobraževanja (ob koncu 12 razreda) učenec opravlja zaključni 
izpit. Po uspešno opravljenem izpitu učenec prejme Spričevalo o srednjem izobraževanju 
(Attestat o srednem obrazovaniii oziroma Attestat ob okončanii polnoj srednej školi), ki se pojmuje 
kot maturitetno spričevalo (Attestat Zrelosti). Spričevalo o končanem splošnem srednjem 
izobraževanju daje učencu pravico do nadaljevanja izobraževanja na višjih in visokošolskih 
izobraževalnih institucijah ali pa preusmeritev na poklicno oziroma strokovno izobraževanje. 

 
Za izpite je odgovorno ukrajinsko ministrstvo za izobraževanje in znanost. Do šolskega leta 
2006/2007 je zaključni izpit ob koncu starejše (višje srednje) šole (dvanajstega razreda) običajno 
obsegal pet predmetov: ukrajinski jezik, zgodovina Ukrajine in tri izbirne predmete, z šolskim 
letom 2007/2008 pa zaključni izpit po končanem enajstem razredu obsega predmete ukrajinski 
jezik, matematika, zgodovina Ukrajine in en izbirni predmet. Sistem eksternega preverjanja 
znanja ob koncu splošne srednje šole je bil v Ukrajini uveden in implementiran leta 2008 kot del 
zaključnega izpita ter kot pogoj za nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokošolskih 
izobraževalnih institucijah. 
 

� POKLICNO/STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE se izvaja na različnih institucijah 
poklicno/strokovnega izobraževanja in se razvršča na tri stopnje/kategorije:  

1.stopnja:  1 leto, zaključna listina Dyplom kvalifikovanogo robitnika, pogoj za vpis je zaključeno 
devetletno splošno izobraževanje (Svidotstvo pro bazovu zagal'nu serednju osvitu); 
2. stopnja:  1 do 3 leta, odvisno od predhodno zaključenega izobraževanja, zaključna listina 
Dyplom kvalifikovanogo robitnika, pogoj za vpis je zaključeno devetletno splošno izobraževanje 
(Svidotstvo pro bazovu zagal'nu serednju osvitu) ali dvanajstletno polno splošno srednje 
izobraževanje (Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu); v kombinaciji z polnim splošnim 
srednjim izobraževanjem daje dostop do opravljanja eksternega izpita (sprejemnega izpita) za 
vpis na visokošolske študijske programe; 
3. stopnja:  programi nepopolnega visokošolskega izobraževanja, zaključna listina Molodshyj 
specialist oziroma Molodshyj bakalavr (po letu 2014), pogoj za vpis je dvanajstletno polno splošno 



 

 

srednje izobraževanje (Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu); omogoča dostop do 
visokošolskih programov za pridobitev Dyplom bakalavra. 
 

� VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE v skladu z EHEA obsega tri stopnje: 
a) prva stopnja - osnovno visoko izobraževanje: Bakalavr, 3 do 4 leta, 180 do 240 ECTS,  

Izjema so kratki programi - nepopolno visoko izobraževanje: Molodshyj specialist (zadnji 
vpis mogoč leta 2019) in Molodshyj bakalavr (po letu 2014), 2 do 2,5 let, 120 do 150 
evropskih kreditnih točk ECTS, pogoj je predhodno zaključeno polno splošno srednje 
izobraževanje (Attestat pro povnu zagalnu serednju osvitu); 

b) druga stopnja - popolno visoko izobraževanje: Magistr, 1 do 2 leti, 60 do 120 ECTS. 
Izjema so enoviti/integrirani magistrski študijski programi s področja medicine, dentalne 
medicine, farmacije, veterine, arhitekture in inženirskih programov, 5 do 6 let, 300 do 360 
ECTS, 

c) tretja stopnja - doktorski študij: Kandydat nauk (do leta 2014) in Doktor filosofii (4 leta) ali Doktor 
mistetstva (3 leta). 


