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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ КИТАЮ

Докторантура: PhD 
(3 роки)

Базова середня освіта
 (3 роки)

Магістратура:  Master 
(2-3 роки)

Бакалаврат: 
Bachelor 
(4-6 роки)

Початкова середня освіта
 (6 років)

Постсередня професійна 
неступенева освіта: Zhuanke 

(2-4 роки)

Спеціалізована освіта, 
професійно-технічна освіта: 

Атестат про закінчення 
(3-4 роки)

Загальна середня освіта: 
Атестат про закінчення 

(3 роки)

Бакалавр: 
Bachelor (1-2 роки) 

компенсуюча програма
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СИСТЕМА ОСВІТИ КИТАЮ

В КНР встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Загальна освіта
•    Початкова середня освіта
•    Базова середня освіта
•    Загальна середня (спеціалізована, професійно-технічна) 

•    Постсередня професійна освіта
•    Вища освіта

•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта:
•    Початкова середня освіта – 6 років  
•    Базова середня освіта – 3 роки
•    Загальна середня (спеціалізована, професійно-технічна)  – 3-4 роки

Після закінчення загальної середньої (спеціалізованої, професійно-технічної) 
освіти (普通高级中学, 职业高级中学, 技工学校, 中等专业学校) учні отримують атестат 
про закінчення школи, що дає право загального доступу до програм вищої освіти.

ПОСТСЕРЕДНЯ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
На базі загальної середньої освіти пропонується спеціалізоване, професійно 
орієнтоване навчання за неступеневими програмами zhuanke (专科) тривалістю 
2-3 роки на денній основі або 3-4 роки заочно. За результатами навчання 
видається сертифікат про закінчення (毕业证书). Випускники мають можливість 
продовжити навчання за скороченими бакалаврськими програмами для 
отримання бакалаврського ступеня.  
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях: 
•     Бакалаврат: Bachelor (4-6 років). Навчання першого циклу (benke, 本科) триває 

від 4 до 6 років, залежно від галузі навчання. Випускники отримують свідоцтво 
про закінчення навчання (毕业证书) та диплом бакалавра (学士学位). Свідоцтво 
про закінчення навчання першого циклу (benke, 本科) також може надавати 
право вступу на магістерські програми. 

•     Магістратура: Master (2-3 роки).Випускники отримують свідоцтво про 
закінчення навчання (毕业证书) та диплом магістра (硕士学位). 
Видатні студенти другого циклу вищої освіти мають можливість навчатися за 
інтегрованою програмою магістратури та докторантури (硕博连读). В такому 
випадку вступ на докторантуру відбувається без вступних іспитів, навчання 
триває мінімум 5 років, диплом магістра не видається

•     Докторантура: PhD (3-5 років), (博士学位).

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти – http://en.moe.gov.cn/
Інформаційний студентський центр вищої освіти та розвитку кар’єри (China Higher 
Education Student Information and Career Center (CHESICC)) – 
https://www.chsi.com.cn/en/
Центр розвитку академічних ступенів та вищої освіти (China Academic Degrees and 
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