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and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

Цей проєкт фінансувався за підтримки Європейської Комісії.
Публікація відображає виключно погляди автора, Комісія
не несе відповідальності за будь-яке подальше використання
інформації, що в ній міститься.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ КАНАДИ
(АНГЛОМОВНІ ПРОВІНЦІЇ)

Докторантура: PhD
(3 роки)

Магістратура: Master
(1-2 роки)

Бакалаврат:
Bachelor
3-4 роки

Короткий цикл:
Associate degree
(2-3 роки)

Середня професійна освіта:
Сertificates and Diplomas
(2-3 роки)

Повна середня освіта
(6 років)

Початкова середня освіта
(6 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ КАНАДИ
(АНГЛОМОВНІ ПРОВІНЦІЇ)
В англомовній частині Канади встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•

•
•

Загальна середня освіта
• Початкова середня освіта
• Повна середня освіта
Професійна освіта
• Постсередня професійна освіта
Вища освіта
• Бакалаврат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна середня освіта триває 12 років:
• Початкова середня освіта (1-6 класи)
• Повна середня освіта (7-12 класи)
Після закінчення базової середньої школи сертифікат про завершення освітнього
рівня не видається.
Після закінчення повної середньої школи, учні отримують дипломи про загальну
середню освіту.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна середня освіта пропонується на базі повної середньої освіти.
Загальна тривалість програм професійної освіти: 1-3 роки. Після завершення
програми професійної освіти видаються професійні дипломи та сертифікати.

ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Bachelor – 3-4 роки. Може включати
короткий цикл Associate degree – 2-3 роки.

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: Master – 1.5-2 роки.

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: PhD – 3 роки.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ КАНАДИ
(ФРАНКОМОВНІ ПРОВІНЦІЇ)
Докторантура: PhD
(3 роки)

Магістратура: Maîtrise
(1.5-2 роки)

Diplôme d’etudes supérieures spécialisées
(1-2 роки)

Бакалаврат: Baccalauréat (Bachelier)
(3 роки)

Повна середня освіта:
Diplôme d’ Études Collégiales (DEC)
(2 роки)

Повна середня технічна освіта:
Diplôme d’ Études Collégiales (DEC)
(3 роки)

Середня освіта: Diplôme d’Études Secondaires (DES)
(5 років)

Початкова освіта
(6 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ КАНАДИ
(ФРАНКОМОВНІ ПРОВІНЦІЇ)
У франкомовній частині Канади встановлені наступні рівні та ступені освіти:
•

•
•

Загальна середня освіта
• Початкова середня освіта
• Середня освіта
• Повна середня та повна середня технічна освіта
Професійна освіта
• Неступенева вища професійна освіта
Вища освіта
• Бакалаврат
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Загальна середня освіта триває 12 років:
• Початкова середня освіта (1-6 класи)
• Середня освіта (7-11 класи)
• Повна середня та повна середня технічна освіта (12-13/14 класи)
Після закінчення повної середньої або повної середньої технічної освіти видається
диплом Diplôme d’ Études Collégiales (DEC).

ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях:
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: Bachelor/ Baccalauréat (Bachelier) – 3-4
роки.

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: Master/ Maîtrise – 1.5-2 роки.

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: PhD – 3 роки.

Професійна освіта включає неступеневу вищу освіту: Diplôme d’etudes supérieures
spécialisées – 1-2 роки.
Система освіти та освітні документи можуть відрізнятися між провінціями.
Заклади вищої освіти Канади самостійно обирають систему оцінювання та кредитів
навчання.

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Система освіти Канади регулюється компетентними органами окремих провінцій та
має свою специфіку в залежності від провінції. В роботі з освітніми документами
Канади важливо звертати увагу на систему освіти провінції походження документа
про освіту.
Національний інформаційний центр – https://www.cicic.ca/
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КАНАДА

Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ
Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
E-mail: info@enic.in.ua, centre@naric.in.ua, centre@apostille.in.ua
www.enic.in.ua
www.naric.in.ua
www.apostille.in.ua
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