VZDELÁVACÍ SYSTÉM UKRAJINY
I. Základné vzdelanie (Початкова загальна освіта/počatkova zahaľna
osvita): 4 roky (1. – 4. ročník - žiaci vo veku od 6 do 10 rokov)
II. Nižšie stredné vzdelanie/Základné stredné vzdelanie (Базова
середня освіта/bazova serednja osvita; „osnovna škola“): 5 rokov
(5. – 9. ročník).
Po ukončení 9. ročníka sa udeľuje doklad „Svidoctvo pro bazovu
zahaľnu serednju osvitu (Свідоцтво про базову загальну середню
освіту)“.
III. Vyššie stredné vzdelanie/Úplné stredné vzdelanie
(Повна загальна середня освіта/povna zahaľna serednja osvita;
„starša škola“): 2 roky (10. a 11. ročník). Po ukončení 11. ročníka sa
udeľuje doklad „Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj serednoj
osvity (Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти)“
(od 2019), predtým pod názvom „Atestat pro povnu zahaľnu serednju
osvitu (Атестат про повну загальну середню освіту)“.

TYPY VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH ŠKÔL:
– „seredni zahaľnoosvitni školy“ – poskytujú všetky tri úrovne vzdelania
– „specializovani školy“ – s rozšíreným vyučovaním niektorého predmetu
(cudzí jazyk, prírodovedné predmety, umelecké predmety)
– „gymnazii“ – elitné školy s rozšíreným vyučovaním niektorého predmetu,
poskytujú II. a III. úroveň vzdelávania
– „licei“ – elitné školy poskytujúce III. úroveň profilového a predodborného
vzdelávania.
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Niektoré školy poskytujú všetky tri úrovne vzdelania (1. – 11. ročník),
niektoré len dve úrovne alebo jednu úroveň vzdelania. Býva to uvedené
aj priamo v názve školy, napr. „škola I.-III. stupňa“
Doklad Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj serednoj osvity sa
udeľuje na všeobecnovzdelávacích stredných školách, to znamená,
záujemca o štúdium na vysokej škole vždy pokračuje v štúdiu 10. a 11.
ročníka všeobecnovzdelávacej školy, avšak už po 9. ročníku je možné
vstúpiť do odborného vzdelávania.

TYPY ODBORNÝCH ŠKÔL:
– „profesijne učilišče“
(aj „profesijno-technične“ „profesijno-chudožne“ a pod.),
– „profesijni licej“ (predtým „technikum“)
– „centr profesijnoj osvity“ a pod.
Stredné odborné vzdelanie trvá:

1. pri nástupe po absolvovaní 9. ročníka (základného stredného vzdelania)
2 – 4 roky
1. pri nástupe po absolvovaní 11. ročníka (úplného stredného vzdelania)
1 – 1,5 roka
Po absolvovaní sa udeľuje doklad:

1. „Diplom kvalifikovanoho robitnika
(Диплом кваліфікованого робітника)“
– nižšia úroveň, bez prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu
1. „Diplom molodšoho specialistu
(Диплом молодшого спеціаліста)“
– vyššia úroveň, s prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu
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SCHÉMA
VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU
Základné vzdelanie / Початкова загальна освіта / počatkova zahaľna osvita
4 roky
- ekvivalent prvého stupňa ZŠ v SR

Nižšie stredné vzdelanie / Базова загальна середня освіта /
bazova zahaľna serednja osvita
5 rokov
- ekvivalent druhého stupňa ZŠ v SR
doklad o vzdelaní „Svidoctvo pro bazovu zahaľnu serednju osvitu
(Свідоцтво про базову загальну середню освіту)“

Odborné vzdelanie
/ Професійна освіта / profesijna osvita
1,5 - 4 roky
- ekvivalent strednej odbornej
školy v SR

Úplné stredné vzdelanie
/ Повна загальна середня освіта
/ povna zahaľna serednja osvita
2 roky
- ekvivalent gymnázia v SR
Svidoctvo pro zdobuťja povnoj
zahaľnoj serednoj osvity
(Свідоцтво про здобуття повної
загальної середньої освіти)

Diplom kvalifikovanoho robitnika
(Диплом кваліфікованого робітника)
Diplom molodšoho specialistu
(Диплом молодшого спеціаліста)

„Predvysokoškolské“ odborné vzdelanie / Фахова передвища освіта
/ fachova peredvyšša osvita
2-4 roky
- ekvivalent postsekundárneho vzdelania, avšak môže byť začaté už po 9. ročníku,
v tom prípade trvá min. 4 roky
Diplom profesionaľnoho molodšoho bakalavra
(Профессиональный младший бакалавр)

3.

HODNOTIACA STUPNICA
KLASIFIKAČNÁ STUPNICA
4-bodová

"+/-"

5
(Відмінно
/ vidminno)

5+

12 дванадцять / dvanadcjať

5

11 – одинадцять / odynadcjať

5-

10 – десять / desjať

4+

9 - дев'ять / devjať

4

8 – вісім / visim

4-

7 – сім / sim

3+

6 – шість / šisť

3

5 - п'ять / pjať

3-

4 – чотири / čotyry

2+

3 – три / try

2

2 – два / dva

2-

1 – один / odyn

4
(Добре / dobre)

3
(Задовільно /
zadovilľno)

2
(Незадовільно
/ nezadovilľno)

12-bodová

Залік / zalik
(зараовано / zarachovano)

4.

Slovensko

1

2

3
4

5

absolvoval/a

ZARADENIE ŽIAKA
DO VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU V SR
Držitelia dokladov o vzdelaní

1. Svidoctvo pro zdobuťja povnoj zahaľnoj serednoj osvity sa v SR na základe dohody č. 318/2015 Z. z. o akademickom vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike
a na Ukrajine uznáva ako rovnocenné vysvedčeniu o maturitnej skú
ške (aj napriek kratšej celkovej dĺžke štúdia). Na jeho základe sa je
možné prihlásiť na vysokú školu v SR podľa výberu.
2. Diplom molodšoho specialista sa v SR na základe dohody č. 318/2015
Z. z. o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov
o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine uznáva
ako rovnocenný dokladu o ukončení vyššieho odborného vzdelania
(na profesijné účely sa uznáva aj ako rovnocenný vysvedčeniu o maturitnej skúške na strednej odbornej škole, a to s ohľadom na úroveň
dosiahnutého predchádzajúceho vzdelania). Na jeho základe sa je
možné prihlásiť na vysokú školu v SR podľa výberu.
3. Diplom kvalifikovanoho robitnika sa v SR uznáva spravidla na úrovni
vysvedčenia o záverečnej skúške (výučného listu).
4. Svidoctvo pro bazovu zahaľnu serednju osvitu sa v SR uznáva spravidla na úrovni vysvedčenia s doložkou vydaného po úspešnom ukončení
9. ročníka základnej školy. Na jeho základe sa je možné prihlásiť na strednú
školu v SR podľa výberu
Žiaci v priebehu štúdia

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 1. – 9. ročníku všeobecnovzdelávacej školy
na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka základnej školy
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(prípadne osemročného gymnázia) v Slovenskej republike. Zaradenie
vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.
Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 10. a 11. ročníku všeobecnovzdelávacej
školy na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka gymnázia
v Slovenskej republike. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa
ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže
predpísať rozdielové skúšky.
Žiakov, ktorí sa vzdelávajú na stredných odborných školách na Ukrajine
je možné zaradiť do príslušného ročníka strednej odbornej školy
v Slovenskej republike. Ohľad je nutné brať na celkové zameranie
učebného alebo študijného odboru a či išlo o vstup z 9. alebo 11. ročníka
všeobecnovzdelávacej školy. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa
ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže
predpísať rozdielové skúšky.
Držitelia dokladov o vzdelaní, ktoré nemajú k dispozícii

Žiadateľ, ktorému bola priznaný štatút osoby s medzinárodnou ochranou
a nemôže predložiť doklad o vzdelaní zo súvisiacich dôvodov môže
aktuálne využiť proces podľa § 57 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií poskytne Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR – Stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní (https://www.minedu.sk/kontakty-a-strankove-hodiny).
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