
This project has been funded with support from the European 
Commission.  This publication  re�ects the views only of the author, 
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.      

ФЕДЕРАТИВНА
РЕСПУБЛІКА
НІГЕРІЯ



2

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ НІГЕРІЇ 

Докторантура: PhD 
(2-3 роки)

Базова середня освіта 
(3 роки)

Повна середня освіта: West African Senior School Certificate/
National Examination Council Certificate

(3 роки)

Магістратура:  Master 
(1,5-2 роки)

Бакалаврат: 
Bachelor 
(4 роки)

Початкова освіта 
(6 років)

Професійна освітa:
Post Higher National Diploma

(1.5 роки)

Професійна освітa: 
Higher National Diploma 

(2 роки)

Професійна освіта: 
National Diploma (2 роки)

/Certificate of Education (3 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ НІГЕРІЇ

В Нігерії встановлені наступні рівні та ступені освіти:

•    Загальна освіта
•    Початкова освіта
•    Базова середня освіта
•    Повна середня освіта

•    Професійна освіта
•    Постсередня професійна освіта

•    Вища освіта
•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта:
•    Початкова освіта – 6 років 
•    Базова середня освіта – 3 роки 
•    Повна середня освіта – 3 роки

Після закінчення повної середньої освіти видається Західноафриканський 
сертифікат старшої школи (West African Senior School Certificate) або сертифікат 
Національної екзаменаційної ради (National Examination Council Certificate). 
Випускники складають іспити з мінімум п’яти дисциплін (англійська, математика – 
обов’язкові). 
Сертифікат повної середньої освіти дає право загального доступу до програм 
вищої освіти. 
  

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта на базі повної середньої освіти пропонується політехнічними 
та педагогічними закладами освіти. За результатами навчання видаються General 
Certificate of Education та National Diploma/Advanced Diploma, які дають доступ до 
бакалаврських програм (з можливим перезарахуванням дисциплін відповідно до 
програми), а також до подальшої професійної освіти за програмами Higher 
National Diploma (після 1 року професійної діяльності).
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта  пропонується на таких рівнях:  
•     Бакалаврат: Bachelor (4 роки)
•     Магістратура: Master (1,5-2 роки)  
•     Докторантура: PhD (2-3 роки)

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Федеральне міністерство освіти - https://education.gov.ng/ 
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