
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hệ thống giáo dục  

 

Ukraine 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khuyến cáo 

Chúng tôi đã tập hợp thông tin để mô tả về các hệ thống giáo dục với sự cẩn trọng 

lớn nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của sai xót 

hoặc không đầy đủ thông tin trong tài liệu này. 

 

 
Bản Quyền 

Ngoại trừ hình ảnh và hình minh họa, nội dung của tài liệu này thuộc Giấy phép 

Creative Commons Attribution Non- Commercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0). 

Để biết thêm thông tin về việc tái sử dụng tài liệu này, vui lòng truy cập 

https://www.nuffic.nl/en/home/copyright. 
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 Hệ thống giáo dục Ukrai-na 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thời gian đào tạo 

Kandidat Nauk 

Thạc sĩ 

Cử 
nhân 

Chuyên gia sơ 

cấp (cấpl III) 

 

Bài thi đánh giá năng lực độc 
lập (EIT) 

(kì thi xét tuyển) 

Svidotstvo pro bazovu zagal'nu serednyu osvitu 

(Giáo dục Trung học Cơ sở – Giai đoạn 1) 

Dyplom kvalifikovanogo robitnika (cấp I/II) 

(Trung cấp nghề nghiệp) 

Atestat pro povnu zagal'nu serednyu osvitu/ 

Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity 

(Giáo dục Trung học Phổ thông – Giai đoạn 2) 

 

Pochatkova osvita 

(giáo dục Tiểu học) 

Chuyên gia 

(Giáo dục Đại học) 
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Doktor Nauk 



 

 

 

 Biểu đồ đánh giá  

 
Trong biểu đồ dưới đây, cột bên trái liệt kê các bằng cấp nước ngoài phổ biến 

nhất với các mức tương ứng trong Khung trình độ Quốc gia và Châu Âu. Những 

cột còn lại so sánh với Hà Lan, với mức tương ứng trong khung trình độ Hà Lan 

và châu Âu. 

 

Degree or qualification Dutch equivalent and NLQF level EQF 

level 

Dyplom kvalifikovanogo robitnika/ 

Qualified worker (level I) 

MBO diploma, qualification level  

1 or 2 

1/2 1/2 

Dyplom kvalifikovanogo robitnika/ 

Qualified worker with Svidotstvo pro 

bazovu zagal’nu serednyu osvitu 

(level II) 

HAVO diploma for its general 

education component 

4 4 

Atestat pro zagal’nu serednyu 

osvitu/Certificate of completed 

secondary education 

Since 2019: Svidotstvo pro zdobuttia 

povnoi zagalnoi serednoi 

osvity/Certificate of completed 

general secondary education 

at least a HAVO diploma 4 4 

Dyplom molodsjogo spetialista/ 

Junior Specialist diploma (level III) 

approximately 2 years of HBO 5 5 

Bakalavr HBO bachelor’s degree or 2 

years of WO 

6 6 

Specialist 

(4 years) 

HBO bachelor’s degree or 2 

years of WO 

6 6 

Specialist 

(5-5½ years) 

HBO master’s degree or at least 

a WO bachelor’s degree 

7/6 7/6 

Magister HBO master’s degree or 

approximately a WO bachelor’s 

degree 

7/6 7/6 

 
Ghi chú 

• Thông tin được liệt kê trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, không 

phải thước đo để đánh giá các vấn đề pháp lý. 

• NLQF = Hệ thống Văn bằng Hà Lan. EQF = Hệ thống Văn bằng Châu Âu 

https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-algemeen-voortgezet-onderwijs-havo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-algemeen-voortgezet-onderwijs-havo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-beroepsonderwijs-hbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-beroepsonderwijs-hbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/wetenschappelijk-onderwijs-wo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-beroepsonderwijs-hbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/wetenschappelijk-onderwijs-wo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-beroepsonderwijs-hbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/wetenschappelijk-onderwijs-wo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/hoger-beroepsonderwijs-hbo/
https://www.nuffic.nl/en/nuffic-glossary/wetenschappelijk-onderwijs-wo/


 

 

 
• Khung EQF/ NLQF level  không phản ánh chương trình học của mỗi người; thay 

vào đó là lượng kiến thức và kĩ năng mỗi người sẽ có được sau khi hoàn thành 

chương trình học. 

• Thông tin về các văn bằng tương đương của Hà Lan có thể được 

tìm thấy trên trang web: the Dutch education system . 

• The Cooperation Organisation for Vocational Education, Training and the  

Labour Market (SBB) ,  kiểm định các văn bằng nước ngoài ở trình độ VMBO và 

MBO. Sự kiểm định có thể khác nhau khi SBB xem xét các trường hợp VET 

schools hoặc để tham gia vào th ị trường lao động của Hà Lan. 

http://www.nlqf.nl/english
https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/education-system-the-netherlands.pdf
https://www.s-bb.nl/en
https://www.s-bb.nl/en


 

 

 

 Giới thiệu  

 
Từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine là một quốc gia độc lập. 

 
Trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến Ukraine trải qua thời kỳ hỗn loạn 

về chính trị và kinh tế, chắc chắn rằng những vấn đề phát sinh này đã tác động 

đến hệ thống giáo dục của cả nước. Ban đầu, Ukraine trải qua một thời kì suy 

kiệt, vì những nhà khoa học, học giả giỏi nhất còn lại từ thời Liên Xô đã rời đi để 

làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Âu và Mỹ. Tuy nhiên, 

điều này đồng thời dẫn đến nhiều thời gian và không gian hơn cho những sự 

phát triển sáng kiến tư nhân theo nghĩa chung, bao gồm cả các hình thức giáo 

dục cao hơn và khác. 

 

Luật Giáo dục Đại học Ukraine có hiệu lực vào năm 2002, đưa ra những thay đổi 

cho hệ thống giáo dục mà cho đến lúc đó vẫn đang được tổ chức tập trung và 

đơn nhất. Cấu trúc mới được xây dựng mang lại sự đa dạng hóa và phân cấp, 

thành lập các tổ chức giáo dục mới (bao gồm cả các tổ chức tư nhân), thay đổi 

chương trình giảng dạy và sự ra đời của một hệ thống chương trình học song 

song. Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine chịu trách nhiệm cho những thay đổi 

này. 

 

Các tổ chức giáo dục đại học được công nhận được giám sát bởi Hội đồng đào 

tạo bao gồm các hiệu trưởng trường đại học. Các tổ chức cá nhân được lãnh 

đạo bởi một hiệu trưởng. Trong trường hợp của các tổ chức tư nhân, người chịu 

trách nhiệm là chủ sở hữu/người sáng lập. Cũng là thông lệ khi một Ban kiểm 

soát được bổ nhiệm ở mỗi cơ sở giáo dục. 

 

Giáo dục đại học Ucraina có một hệ thống thống nhất, trong đó sự khác biệt giữa 

giáo dục đại học và giáo dục trung cấp nghề nghiệp thường phân chia  không rõ 

ràng. Một số chương trình nghiên cứu chứa các yếu tố của cả giáo dục chuyên 

nghiệp và giáo dục đại học. Một ví dụ là đào tạo giáo viên tiểu học được cung 

cấp tại các trường đại học sư phạm. 

 

Ngôn ngữ giáo dục chính thức là tiếng Ukraina, mặc dù một số chương trình 

cũng được cung cấp bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh cho sinh viên nước ngoài. 

 

Giáo dục bắt buộc kéo dài trong 9 năm: 4 năm giáo dục tiểu học (trẻ em 6 / 7-10 

/ 11) và 5 năm của giai đoạn đầu của giáo dục trung học (trẻ em 10 / 11-15 / 16). 

 

Năm học diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến hết tháng 6. 



 

 

 

 Giáo dục cấp Tiểu học và Trung học  

 
Giáo dục trung học thường kéo dài trong 34 tuần trong năm. Tuần học bao gồm 

27-38 giờ hướng dẫn trên lớp. Năm học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, và kéo dài 

đến đầu tháng sáu. Chương trình giảng dạy cơ bản cho giáo dục trung học được 

xác định bởi chính phủ, và cũng chứa một số lĩnh vực môn học bắt buộc trong 

khoa học chính xác, khoa học xã hội và nhân văn. 

 

Giáo dục tiểu học (pochatkova osvita) chiếm 4 năm đầu tiên của giáo dục bắt 

buộc. Ngoài việc học các môn đọc, viết, số học, kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng xã 

hội, thời gian đào tạo cũng dành cho việc học các môn giáo dục thể chất, nghệ 

thuật, âm nhạc và tự nhiên. 

 

Sau khi hoàn thành 4 năm giáo dục tiểu học, học sinh bước vào giai đoạn đầu 

tiên của giáo dục trung học, trong thời gian 5 năm và kết thúc chương trình giáo 

dục bắt buộc. Khi kết thúc quá trình học, học sinh phải tham gia một kỳ thi đánh 

giá trình độ, sau đó, Giấy chứng nhận hoàn thành giai đoạn đầu tiên (cơ sở) của 

giáo dục trung học. Cấp độ của chứng chỉ này tương đương với 3 năm giáo dục 

trung học phổ thông ở Hà Lan. 

 

Giai đoạn thứ hai của giáo dục trung học kéo dài không quá 2 năm. Ít nhất mỗi 

học xinh phải xét kết quả của 15 môn học. Giấy chứng nhận cuối cùng từ giáo 

dục trung học bao gồm một danh sách có chứa tất cả các môn học mà học sinh 

đã học và kết quả thu được. Số lượng môn học khác nhau với mỗi trường hợp, 

nhưng nằm trong khoảng giữa mười bảy và hai mươi. Vào cuối giai đoạn thứ hai, 

một chứng chỉ hoàn thành giáo dục trung học (Атестат про повну загальну 

середню освіту/Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu). Kể từ năm 2019, bằng 

tốt nghiệp này được gọi là: Chứng nhận giáo dục chung đã hoàn thành 

(Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти/Svidotstvo pro 

zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity). 

 

Ngoài ra, học sinh phải làm “Đánh giá độc lập bên ngoài”- một kì kiểm tra đánh 

giá khác để có thể nhập học vào một cơ sở giáo dục đại học. Nó được tổ chức 

như một cuộc thi. Các ứng cử viên tốt nhất được mỗi trường đại học lựa chọn. 
 

 
Giáo dục Trung cấp Nghề nghiệp 

Cho đến năm 1991, Ukraine vẫn là một phần của Liên Xô và các chương trình 

định hướng nghề nghiệp được cung cấp như một phần của giáo dục trung học 

để học sinh xác định trọng tâm chuyên môn. Kể từ khi độc lập vào năm 1991, 

các chương trình này đã trở thành một phần của các hình thức giáo dục đại học 

 
Về cấp độ, văn bằng Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu/Svidotstvo pro 

zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity tương đương với ít nhất văn bằng 

HAVO. 



 

 

ngắn hạn hoặc khác. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều tổ chức cung cấp chương trình đào tạo nghề 

nghiệp (chẳng hạn như училища/uchylyshcha) đã được nâng cấp thành 'các 

trường đại học' molodshogo spetsialista) và cấp văn bằng cử nhân (tiếng Anh là 

Bachelor/ dyplom bakalavra). 

 

Không có mối liên hệ rõ ràng giữa tên (loại) của một cơ sở giáo dục và cấp độ 

hoặc chất lượng của các văn bằng mà họ cung cấp. Nội dung chương trình và 

quyết định chất lượng của văn bằng/chứng chỉ. Ví dụ, các tổ chức giáo dục có 

thể cung cấp cả chương trình Cử nhâ,n Chuyên gia và Chuyên gia Sơ cấp, cùng 

với các chương trình giáo dục trung cấp nghề nghiệp. 

 

Giáo dục nghề nghiệp có nhiều cấp độ khác nhau. Chúng được thể hiện ở các 

cấp độ trình độ tương ứng, cấp độ chuyên môn và cấp độ học thuật. Mỗi loại cơ 

sở đào tạo nghề có các học phần lý thuyết và thực tế. Điều này được phản ánh 

trong trình độ của văn bằng, chẳng hạn như kĩ sư hoặc Chuyên gia cơ sở. Một 

sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục nghề nghiệp, vượt qua các kỳ thi 

kiểm tra trình độ sẽ được trao bằng tốt nghiệp xác nhận trình độ nghề nghiệp 

của lĩnh vực chuyên môn được lựa chọn. Một sinh viên tốt nghiệp hoàn thành 

khóa học tại một trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề có trình độ cụ 

thể có thể được cấp bằng cấp của Chuyên gia Sơ cấp. 

 

Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề được cung cấp ở 3 cấp độ tại Ukraine:  

Level I:  першого ступеню/pershogo stupenyu 

Level II: другого ступеню/drugogo stupenyu 

Level III: третього ступеню/tret 'ogo stupenyu 

 

Tùy thuộc vào mức độ và loại nghiên cứu, các chương trình này dẫn đến một 

trong những văn bằng, chứng chỉ sau: 

• Lao động có trình độ / диплом кваліфікованого робітника/dyplom 

kvalifikovanogo robitnika; hoặc là 

• Chuyên gia sơ cấp / диплом молодшого спеціаліста/dyplom molodshogo 

spetsialista 

 
Đào tạo nghề (cấp I) 

Loại chương trình này mới được phát triển để đáp ứng nhanh nhu cầu của các 

ngành công nghiệp và dịch vụ. Về nguyên tắc, bất cứ ai chưa hoàn thành chương 

trình học để chứng chỉ, văn bằng (svidotstvo pro bazovu seredniu osvitu) đều có 

thể được tham gia vào loại hình giáo dục nghề nghiệp này. Các chương trình kéo 

dài không quá 1 năm. Vào cuối chương trình, học sinh làm bài kiểm tra năng lực 

nghề nghiệp, và nhận bằng tốt nghiệp với danh hiệu Lao động trình độ Qualified 

Worker (диплом кваліфікованого робітника/ dyplom kvalifikovanogo robitnika) 



 

 

 

 
Đào tạo nghề (cấp II) 

Loại hình giáo dục này được cung cấp tại cả hai cơ sở, trường dạy nghề (учинаща / uchylyshcha) và các trường cao đẳng kỹ 

thuật chuyên môn (технікуми / technikumy). Thời gian đào tạo của chương trình phụ thuộc vào trình độ học vấn của sinh viên, mỗi 

sinh viên nếu có các điều kiện như Svidotstvo pro bazovu zagal'nu serednyu osvitu, hoặc hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc tiểu 

học và trung học, thoả mãn yêu cầu nhập học tối thiểu. Thời lượng của các chương trình này thay đổi từ 1-3 năm. 

Học sinh có Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu / Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity có thể hoàn thành 

chương trình trong 1-1½ năm. 

 

Sinh viên tốt nghiệp được trao danh hiệu Lao động trình độ(диплом кваліфікованого 

робітника/dyplom kvalifikovanogo robitnika), cho phép người học được thực hành nghề nghiệp. 

Về nguyên tắc, học sinh kết hợp giáo dục nghề nghiệp với giáo dục trung học phổ thông (năm 10-11) có thể làm bài kiểm tra đầu 

vào để được nhận vào đại học. 
 

 
Tại Ukraine, các chương trình đào tạo nghề cấp 2 là một phần của bộ phận Giáo 

dục Đại học và được thông tin thê mở link: University and higher professional 

education. 

 
Về cấp độ, Văn bằng dyplom kvalifikovanogo robitnika/ Chứng nhận năng lực 

lao động (cấp I) tương đương với văn bằng MBO cấp level 1 hoặc 2, tuỳ vào 

mỗi chuyên ngành. 

 
Về cấp độ, văn bằng dyplom kvalifikovanogo robitnika/ CHứng nhận năng lực 

lao động (cấp II) tương đương với văn bằng HAVO cho phần giáo dục chung. 



 

 

 

 Tuyển sinh vào cấp Giáo dục Đại học 

 
Trong năm cuối cùng của giáo dục trung học, một kì đánh giá độc lập bên ngoài 

sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn các môn học để kiểm 

tra là tùy thuộc vào mỗi học sinh và chương trình giáo dục đại học mà họ muốn 

theo học. Về nguyên tắc, mỗi cơ sở giáo dục đại học được quyền đặt ra các 

yêu cầu đầu vào của riêng mình. Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu/ 

Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity và kết quả của kì Đánh 

giá bên ngoài độc lập này là cơ sở để xét tuyển vào giáo dục đại học. 

 

 Giáo dục Đại học  

 
Giáo dục đại học được cung cấp tại các trường đại học, học viện và viện nghiên 

cứu, trường kỹ thuật, cao đẳng, nhạc viện (học viện âm nhạc). Tất cả các tổ 

chức này cung cấp cả chương trình học tập và định hướng chuyên nghiệp. 

 

Luật Giáo dục Đại học Ucraina (2002) quy định bốn cấp độ công nhận cho các 

tổ chức giáo dục đại học: 

 

1. Các tổ chức giáo dục đại học ở cấp độ thứ nhất trao văn bằng Chuyên gia sơ 

cấp; 

2. Các tổ chức giáo dục đại học ở cấp độ thứ hai trao văn bằng Chuyên gia 

và/hoặc Cử nhân; 

3. Tổ chức giáo dục đại học ở cấp độ thứ ba trao văn bằng Cử nhân, Trình độ 

chuyên gia và thạc sĩ; 

4. Các tổ chức giáo dục đại học ở cấp độ thứ tư cấp văn bằng Chuyên gia, Cử 

nhân và Thạc sĩ. Một số tổ chức cấp bốn cũng cung cấp aspirantura (Kandidat 

Nauk). 

 

Cấp độ được đào tạo của một tổ chức giáo dục đại học được xác định một phần 

bởi các loại chương trình những trường này cung cấp. 

Cấp độ III hoặc IV phụ thuộc vào kết quả của quy trình kiểm định chất lượng cơ 

sở được quy định trong (Điều 43 Nghị định của Ukraine 'Về giáo dục'. Các viện 

có thể hoạt động độc lập, hoặc thuộc sự bảo trợ của trường đại học hoặc học 

viện. Các chuyên ngành có thể được đào tạo ở một lĩnh vực duy nhất, chẳng 

hạn như âm nhạc hoặc nghệ thuật thị giác. 

 

Các trường cao đẳng thuộc cấp độ công nhận thứ hai, cung cấp các chương 

trình giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục này đôi khi là một phần của tổ 

chức giáo dục đại học với cấp độ đào tạo 3 hoặc 4. 

 

Các tổ chức chuyên về giáo dục kỹ thuật hoặc trung cấp nghề với cấp 1 được 

gọi là Technikums hoặc uchilishes. Giống như các trường Cao đẳng, các cơ sở 

này có thể là một nhánh của tổ chức giáo dục đại học với trình độ công nhận 

cấp 3 hoặc 4. 

  



 

 

Ukraine hiện có hơn 350 tổ chức giáo dục đại học công lập. Ngoài ra còn có 

nhiều tổ chức tư nhân, nơi các chương trình về luật, quản lý và tài chính đang 

phát triển mạnh. 

 

 Các trường Đại học và cơ sở đào tạo Nghề nghiệp cao cấp 

 
Các cấp độ đào tạo sau đây được cấp bởi các trường đại học và các tổ chức đào 
tạo nghề nghiệp: 
 
• giáo dục đại học ngắn hạn: Chương trình giáo dục đại học chưa hoàn thiện - 
молодший спеціаліст/molodshyi spetsialist (Chuyên gia sơ cấp); 
• chu kỳ đầu tiên của giáo dục đại học: бакакавр / bakalavr (Cử nhân); 
• chu kỳ thứ hai của giáo dục đại học: спеціаліст/spetsialist (Chuyên gia) và 
Thạc Sĩ / magistr (Master); 
• chu kỳ thứ ba của giáo dục đại học: Kддидат наук / kandydat nauk (Nghiên cứ 
sinh) và доктор наук/doktor nauk (Tiến Sĩ khoa học). 
 
Chương trình giảng dạy đại học thường kéo dài 36 tuần một năm.  Năm học bắt 
đầu vào ngày 1 tháng 9, thường kéo dài đến tháng 6. Học sinh thường có 27 giờ 
lên lớp mỗi tuần. Năm học thường được tạo thành từ hai học kỳ, mỗi học kỳ kéo 
dài 5 tháng. 

 
Chuyên gia sơ cấp  

Theo Luật Giáo dục Đại học, văn bằng Chuyên gia sơ cấp được coi là giáo dục 

đại học không hoàn chỉnh. Các chương trình cấp chứng nhận cấp thứ hai và thứ 

ba đào tạo trọng tâm chuyên ngành được cung cấp bởi các cơ sở Tekhnikum và 

/ hoặc một trường đại học Uchilishe. 

 

Trình độ chuyên môn được công nhận  không phải là một phần của cấu trúc hệ 

thống văn bằng cử nhân, Thạc sĩ. Ở Ukraine, Chuyên gia sơ cấp được coi là 

một trình độ chuyên môn trung cấp. Trình độ chuyên môn được cấp ở một loạt 

các lĩnh vực, bao gồm các ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục, hành chính và 

công nghệ. Về nguyên tắc, những người có văn bằng này đủ điều kiện để vào 

học các chương trình cử nhân đại học có liên quan. Từ 1-2 năm học có thể là đủ 

để được cấp bằng nếu chương trình giáo dục đại học là tương đương. 

Yêu cầu để mỗi sinh viên được nhập học là Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu 

/ Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity. 

 

Khi các sinh viên được có Svidotstvo pro bazovu zagal'nu serednyu osvitu, họ 

có thể tham gia học các chương trình Cử nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, những 

sinh viên này theo học những chương trình chuyên sâu hơn, vì nó cũng bao 

gồm mọi môn học từ giáo dục trung học. Chương trình này thường mất 2-4 năm 

để hoàn thành. 
 

 
Về cấp độ, văn bằng Diplom molodsjogo spetialista (Văn bằng Chuyên gia sơ 

cấp) tương đương với ít nhất 2 năm của chương trình giáo dục nghề nghiệp cao 

cấp (HBO), tuỳ thuộc vào thời gian đào tạo và chuyên ngành của chương trình.. 



 

 

 

Chuyên gia  

Các chương trình Chuyên gia cấp giáo dục Đại học có độ dài khác nhau từ 1-1½ 

năm. Các chương trình thuộc lĩnh vực y học, thú y hoặc dược có thời gian 4-5 

năm rưỡi. Nếu người học có văn bằng cử nhân, sẽ chỉ mất thêm 1-2 năm để 

hoàn thành chương trình này. 

Văn bằng này thể hiện trình độ chuyên môn và xác định lĩnh vực độ chuyên môn 

áp dụng, ví dụ như Giáo viên tiếng Anh. Văn bằng này cũng có thể được theo 

trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào. Chuyên ngành luôn được nêu trong văn 

bằng, thêm vào đó là danh sách các môn học và điểm đã đạt được. Các chương 

trình này kết thúc bằng một bài kiểm tra chung toàn quốc và/hoặc quá trình bảo 

vệ luận án. Các chương trình chuyên gia hiện đang được cung cấp cho trên 400 

chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu và các chuyên ngành chung khác. 

 

Các chương trình Chuyên gia thường tập trung vào thực hành trong môi trường 

chuyên nghiệp, nhưng về lý thuyết cũng cấp cho ngừoi học cơ hội tham gia vào 

giai đoạn ban đầu của chương trình Tiến sĩ Khoa học hoặc Nghiên cứu sinh 

(Kandidat Nauk). 
 

 

 
Cử nhân  

Các chương trình Bakalavr có thời gian 3-4 năm (hoặc 2-3 năm trên cơ sở nối 

tiếp Văn bằng Chuyên gia cơ sở) và về mặt lý thuyết, có sẵn trong tất cả các lĩnh 

vực nghiên cứu. Những năm đầu tiên có tính định hướng rộng, đặc biệt chú 

trọng vào các môn học như khoa học xã hội, kinh tế, lịch sử, ngoại ngữ và khoa 

học tự nhiên. Trong một số trường hợp sinh viên có thể hoàn thành khoá học 

bằng một luận án ngắn (không bắt buộc) hoặc dự án liên quan đến chuyên 

ngành. 

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận được văn bằng tốt nghiệp cùng 

với phụ lục (dodatok) liệt kê tất cả các môn học, giờ học, điểm, quá trình thực 

tập và điểm được trao của kỳ thi cuối cùng cũng như luận án hoặc dự án. Chứng 

chỉ này đủ điều kiện cho sinh viên tham gia thị trường lao động hoặc tham gia 

chương trình Chuyên gia hoặc chương trìnhThạc sĩ định hướng nghiên cứu của 

chuyên ngành liên quan. 

 

Chương trình cử nhân được cung cấp bởi các tổ chức giáo dục đại học với cấp 

 
Về cấp độ,chương trình Chuyên gia 4 năm Specialist tương đương với văn 

bằng Cử nhân HBO hoặc 2 năm giáo dục Đại học (WO)  ở một ngành 

trương ứng, tuỳ vào ngành đào tạo và nội dung chương trình. 

 
Về cấp độ, chương trình Chuyên gia 5-5½ năm Specialist tương đương với văn 

bằng Thạc sĩ  HBO, hoặc ít nhất là văn bằng Cử nhân WO. 



 

 

độ II, III và IV.



 

 

 
 
 

 
 

Thạc sĩ  

Các chương trình Magistr tiếp tục ngay sau chương trình Bakalavr kết thúc và có 

thời gian 1-2 năm, 1-3 năm với ngành y. Bằng tốt nghiệp Chuyên gia cũng đủ 

trình độ để sinh viên theo học. 

 

Các chương trình Thạc sĩ thường mang định hướng nghiên cứu. Chương trình 

kết thúc bằng một bài kiểm tra cấp quốc gia và sinh viên phải bảo vệ luận án 

của họ. 

Bằng tốt nghiệp được cấp cùng phụ lục (dodatok) liệt kê tất cả các môn học, giờ 

học, điểm, thực tập, cũng như các điểm được của kỳ thi cuối cùng và luận án 

hoặc dự án. Tạo điều kiện cho sinh viên làm bài kiểm tra để theo học tiếp trình 

độ tiến sĩ. 

Mặc dù thời lượng của một số chương trình Thạc sĩ kéo dài hơn 1 năm, nhưng 

có các đặc điểm tương tự như chương trình Chuyên gia. Tuy nhiên chương trình 

Thạc Sĩ thiên về nghiên cứu hơn. 
 

 
Nghiên cứu sinh  

Có 2 hướng đào tạo tiến sĩ ở Ukraine: Kandidat Nauk, nghĩa đen là Nghiên cứu 

sinh' và Doktor Nauk, hay 'Tiến sĩ Khoa học'. 

Điều kiện tiên quyết để được nhận vào chương trình Kandidat Nauk là bằng tốt 

nghiệp Chuyên gia hoặc Thạc sĩ. Chương trình đào tạo - hay còn gọi 

làaspirantura - bao gồm các bài giảng trên lớp, hội thảo và nghiên cứu cảu mỗi 

sinh viên, chương trình mất ba năm để hoàn thành, và được kết thúc với sự 

bảo vệ luận án trước hội đồng. Luận án sau khi đạt yêu cầu của hội đồng, sinh 

viên sẽ được trao bằng tốt nghiệp Kandidat Nauk 

 
Tiến sĩ Khoa học  

Doktor Nauk là danh hiệu học thuật cao nhất có thể đạt được ở Ukraine. Việc 

tuyển sinh vô cùng hạn chế và có tính chọn lọc cao. Ủy ban Giáo dục Đại học 

của Ukraine quyết định nhập học dựa trên mức độ cấp tiến được thể hiện trong 

luận án, trong đó người học phải giải quyết một vấn đề khoa học cơ bản. 

 

 
Về cấp độ, Văn bằng Bakalavr diploma tương đương với văn bằng Cử nhân HBO 

bachelor’s degree hoặc tương đương 2 năm giáo dục Đại học (WO), tuỳ vào 

nội dung và thời lượng của chương trình đào tạo. 

 
Về cấp độ, văn bằng Magistr tương đương với văn bằng Thạc sĩ HBO hoặc ít nhất tương 

đương với văn bằng Cử nhân WO, tuỳ thuộc vào nội dung và thời lượng của 

chương trình đào tạo. 



 

 

Chương trình giảng dạy tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu. Doktor Nauk là 

một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ ai muốn tiếp nhận học hàm giáo sư. Trong 

trường hợp nghiên cứu và bảo vệ luận án của các Nghiên cứu sinh, khi đạt yêu 

cầu của hội đồng, bằng tốt nghiệp Doktor Nauk có thể được trao trực tiếp sau khi. 

Không có bằng cấp tương đương ở Hà Lan. 

Năm 2010, một phiên bản tiếng Anh của văn bằng này (Tiến sĩ Triết học - PhD) 

đã được giới thiệu cho sinh viên nước ngoài 

 

 Hệ thống đánh giá  

 
Đến năm 2000, hệ thôgns giáo dục Ukraine dùng thang điểm đánh giá từ 5-2. 

Năm 2000, hệ thống tính điểm mới được áp dụng từ 1-12, với điểm 4 trờ lên là 

qua. 

 

Điểm số Mô tả Ý Nghĩa 

10-12 Vidminno Xuất sắc 

7-9 Dobre Tốt 

4-6 Zadovil'no Đạt 

1-3 Nezadovil'no Không đạt 

 
• Залік (зараховано)/Zalik (zarachovano): Đat/qua (với tuỳ môn và bài kiểm 

tra). 

• Khối lượng học tập thường không được thể hiện trong tín chỉ ECTS. 

 
 Quy trình Bologna  

 
Năm 2005, Ukraine đã trở thành thành viên của Khu vực giáo dục đại học châu 

Âu (EHEA), hệ thống chung cho giáo dục đại học châu Âu bắt nguồn từ Hiệp định 

Bologna 1999. Bộ Giáo dục đã quy định rằng giáo dục Ukraine phải được tái cấu 

trúc hoàn toàn theo hệ thống văn bằng Cử nhân vào năm 2010. Để biết thêm 

thông tin về tình trạng hiện tại, vui lòng xem trang web của Khu vực Giáo dục Đại 

học Châu Âu (EHEA) website of the European Higher Education Area . 
 

 Khung văn bằng  

 
Quá trình hoàn thành khung trình độ Ukraine vẫn đang được thực hiện để thêm 

các cấp học ngoài giáo dục Đại học. 

 

 Quản lý và kiểm định chất lượng  

 
Ukraine không có hệ thống chính thức để xếp hạng các tổ chức giáo dục. Việc 

kiểm định chất lượng của các tổ chức công lập và tư nhân được tổ chức bởi 

Trung tâm Giáo dục và Phương pháp, thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học chịu 

trách nhiệm quản lý chất lượng đào tạo. Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine nhìn 

chung chịu trách nhiệm tổng thể về chất lượng giáo dục đại học ở Ukraine. 

http://www.ehea.info/page-ukraine
http://www.ehea.info/page-ukraine


 

 

 

Tất cả các tổ chức giáo dục đại học, bao gồm các tổ chức tư nhân, phải tuân 

theo một thủ tục đánh giá bắt buộc của Bộ. Thủ tục công nhận được tổ chức 

một lần trong 5 năm bởi HEIs của Ukraine. Điều này có nghĩa là danh sách các 

cơ sở giáo dục đại học được công nhận và các chương trình giáo dục đại học 

được công nhận vẫn đang hoạt động. Để có thông tin chi tiết về công nhận văn 

bằng, liên hệ tại link: Ukrainian ENIC. 
 

 Công ước Quốc tế 

 
Ukraine đã kí và chính thức là thành viên của Hiệp ước Lisbon vào năm 2000. 

 
 Phụ lục văn bằng  

 
The Diploma Supplement (DS) được áp dụng ở Ukraine năm 2011, song song với 

đó là phụ lục văn bằng Quốc gia (bắt buộc). Phụ lục văn bằng sẽ được cấp theo 

nguyện vọng của người học, bằng Tiếng Anh/Nga hoặc Ukraine. Thông tin chi tiết 

về Phụ lục văn bằng có thể đươc jtifm thấy ở link: website   of the European 

Commission. 
 

 Yêu cầu hồ sơ  

 
Văn bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (Atestat  pro zagal'nu serednyu osvitu 

từ năm 2019, Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity), được 

cấp cùng bảng điểm và các môn học đăng kí thi tốt nghiệp. Hồ sơ yêu cầu để 

tham gia vào các chương trình giáo dục Đại học phải bao gồm cả 2 tài liệu trên . 

Thông tin chi tiết xem tại link: Examples of diplomas. 

 

Các văn bằng Gíao dục đại học của mỗi sinh viên phải có văn bằng (Dyplom) và 

bangr điểm kèm theo, cùng với các bản dịch công chứng. Văn bằng được cấp phải 

có quốc huy của Ukraine. Mẫu của các văn bằng examples of these documents 

được nêu chi tiết ở link Osvita website. 
 

 Tổng quan về các cơ sở giáo dục Đại học 

 
Thông tin về trạng thái của các cơ sở giáo dục Đai học có thể được tìm thấy ở 

link: Ukrainian ENIC hoặc its list of Ukrainian HEIs. 
 

 Thông tin thêm  

 
• Ministry of Education and Science of Ukraine 

• ENIC Ukraine 

http://www.enic.in.ua/index.php/en/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://osvita.net/en/documents-higher-education-2/
https://osvita.net/en/documents-higher-education-2/
https://osvita.net/en/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/
http://www.enic.in.ua/index.php/en/uipeng
https://mon.gov.ua/eng
http://www.enic.in.ua/index.php/en/


 

 

 

 Các phôi bằng mẫu  

 
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти –từ năm 

2019 Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (Chứng nhận 

tốt nghiệp Trung học Phổ thông) – mặt trước 

 



 

 

 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – từ năm 

2019 Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (Chứng nhận 

tốt nghiệp Trung học Phổ thông) – Thông tin của người được cấp bằng 



 

 

 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – từ năm 

2019 Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi (Chứng nhận tốt 

nghiệp Trung học Phổ thông) – Phụ lục 

 



 

 

 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – từ năm 

2019 Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (Chứng nhận 

tốt nghiệp Trung học Phổ thông) – bảng điểm 



 

 

 

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – từ năm 

2019 Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi  osvity  Chứng nhận tốt 

nghiệp Trung học Phổ thông) – bản dịch học bạ và bảng điểm 

 



 

 

 

Атестат про повну загальну середню освіту – trước năm 2019 

Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu (Văn bằng chứng nhận hoàn thành chương 

trình Trung học) – mặt trước 

Từ năm 2019, văn bằng này đươc gọi là: Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти/Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi 

osvity (Chứng nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông). 

 



 

 

 

Атестат про повну загальну середню освіту – trước năm 2019 

Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu (Văn bằng chứng nhận hoàn thành chương 

trình Trung học) – mặt sau 

 



 

 

 

Атестат про повну загальну середню освіту – before 2019 

Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu (Chứng nhận hoàn thành chương trình 

Trung học) 

 



 

 

 

Атестат про повну загальну середню освіту – trước năm 2019 

Atestat pro zagal'nu serednyu osvitu (Chứng nhận hoàn thành chương trình 

Trung học) – Bảng điểm 

 



 

 

 
Диплом бакалавра  

Văn bằng Cử nhân Bakalavr 

Mặt trước 

 

 



 

 

 
Диплом бакалавра  

Văn bằng Cử nhân Bakalavr 

Mặt sau 

 

 



 

 

 

Диплом бакалавра 

Văn bằng Cử nhân Bakalavr 

Phụ lục văn bằng, trang 1 

 



 

 

 

Диплом бакалавра 

Văn bằng Cử nhân Bakalavr 

Phụ lục văn bằng, trang 2 

 



 

 

 

Диплом бакалавра 

Văn bằng Cử nhân  

Bản dịch tiếng Anh của Phụ lục văn bằng trang 1 

 



 

 

 

Văn bằng Cử nhân Bakalavr  

Bản dịch Tiếng Anh của Phụ lục văn bằng, trang 2 

 


