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Atestat pro povnu
zagalnu serednju osvitu

Svidotstvo pro bazovu
zagalnu serednju osvitu



KESKHARIDUS
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Alus-, põhi- ja keskharidus

• Üldharidus hõlmab alusharidust (4 
aastat), põhiharidust (5 aastat) ja 
keskharidust (2 aastat)

• 4 + 5 + 2 = 11 aastat
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Hindamissüsteem
• Alates 2000. a. toimub õpilaste hindamine 12-pallises 

süsteemis

• Madalaim positiivne hinne on „1“

• Negatiivne hinne - «не атестований» (ne
atestovanõi - mittearvestatud)

• Kuldmedali saab õpilane, kelle lõputunnistuses on 
kõigis õppeainetes hinded „10“, „11“ või „12“

• Hõbemedali saab õpilane, kelle lõputunnistuses on 
mitte rohkem kui kahes õppeaines hinded „9“, teistes 
õppeainetes „10“, „11“ või „12“
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Lõpueksamid
• Eksamid toimuvad kolmes aines (2012 - ...):

– Ukraina keel

– Ukraina ajalugu (üldhariduskoolides) või aines 
sõltuvalt kooli õppesuunast (nt reaalkallakuga 
koolides matemaatika eksam)

– Valikaine

• Eksamite tulemusi ja lõputunnistuse keskmist 
hinnet arvestatakse Ukrainas kõrgkooli 
sisseastumisel
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Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu

• Plastik
• 10,5x15 cm
• 2013 - …
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• Plastik
• 10,5x15 cm
• 1997 - 2012

Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu
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Atestat pro povnu zagalnu serednju osvitu

10



Lõpueksamid

Hinneteleht

11Keskmine hinne 12- ja 200-pallistel 
skaaladel



Näide: kutseharidus põhikooli 
baasil (9 klassi)

Põhikool 
(Svidotstvo)

Kutsekool
(Kvalifikovanõi

robitnõk)

Ei võimalda Eestis 
juurdepääsu kõrgharidusele

(ainult erialaained)

Võimaldab Eestis 
juurdepääsu kõrgharidusele 

(erialaained + 
üldkeskhariduse õppekava)
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Näide: kutseharidus põhikooli 
baasil (9 klassi)

Kutsekooli poolt 
väljastatud hinneteleht
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Hinnetelehel on ainult 
erialaained. 



KÕRGHARIDUS
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Tunnustatud õppeasutused: http://enic.in.ua
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Hindamissüsteemid
• Відмінно / Excellent (vidminno)

Добре / Good (dobre)
Задовільно / Satisfactory (zadovilno)
Незадовільно / Fail (nezadovilno)
Зараховано / Passed (zarahovano)

• 100-palli hindamissüsteem. 60 palli on tavaliselt 
madalaim positiivne tulemus

• „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“
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Väljavõte akadeemilisest õiendist. Paralleelselt kasutatakse ka 
erinevaid hindamissüsteeme.
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Bakalavr
• Kõrghariduse esimene aste

• Õpingute alustamise tingimus on keskharidus 
(atestat pro povnu zagalnu serendju osvitu) 
või sellele vastav kvalifikatsioon

• Õppekavade nominaalkestus on 3-4 aastat 
(180-240 ECTS)

• *Kvalifikatsioon vastab bakalaureusekraadile 
Eesti KHSs
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• Plastik
• 10,5x15 cm
• 1997 - 2013

Bakalavr

19



• Plastik
• 10,5x15 cm
• 1997 - 2013

Bakalavr
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• Plastik
• 15 x 21 cm
• 2014 – 2015
• Kakskeelsed
• QR-kood

Bakalavr
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• 2015 - … puudub 
riiklik standart

• Diplomid on 
reeglina 
kakskeelsed. Üks 
pool peab olema 
ukraina keeles

• Riigivapp
• Seerianumber: 

B15 № 123456,
B16 № 123456 jne

Bakalavr
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• Raamat
• 16 x 21 cm
• 1997 – …
• Kakskeelsed
• Pilt
• Seerianumber 

ДI № 123456

Välisriigi kodanikule väljastatud diplom (Bakalavr)
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• Raamat
• 16 x 21 cm
• 1997 – …

Välisriigi kodanikule väljastatud diplom (Bakalavr)
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• 2015 - … kõrgkooli 
kujundus

• Diplomid on 
kakskeelsed. Üks 
pool peab olema 
ukraina keeles

• Riigivapp
• Seerianumber: 

B15 № 123456,
B16 № 123456

Välisriigi kodanikule väljastatud 
diplom (Bakalavr)
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Spetsialist
• Kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon

• Õpingute alustamise tingimus on bakalavr või 
atestat pro povnu zagalnu serendju osvitu pika 
tsükli õppekavade puhul

• Õppekavade nominaalkestus on 1-1,5 aastat (60 –
90 ECTS) või 5-6 aastat (300-360 ECTS, nt 
meditsiini valdkonnas)

• *Kvalifikatsioon vastab magistrikraadile Eesti 
KHSs
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Magistr
• Kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon

• Õpingute alustamise tingimus on bakalavr või 
spetsialist

• Õppekavade nominaalkestus on 1-2 aastat (60 –
120 ECTS)

• *Kvalifikatsioonid vastavad magistrikraadile Eesti 
KHSs
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Spetsialist / magistr

• Plastik
• 10,5x15 cm
• 1997 - 2013
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• Plastik
• 15 x 21 cm
• 2014 – 2015
• Kakskeelsed
• QR-kood

Spetsialist
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Magistr

• Plastik
• 15 x 21 cm
• 2014 – 2015
• Kakskeelsed
• QR-kood
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• 2015 - … igal 
õppeasutusel on 
oma kujundus

• Diplomid on 
kakskeelsed. Üks 
pool peab olema 
ukraina keeles

• Riigivapp

• Seerianumber: 
C15 № 123456,
C16 № 123456 jne

Spetsialist
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• Raamat
• 16 x 21 cm
• 1997 – …
• Kakskeelsed
• Pilt
• Seerianumber 

ДI № 123456

Välisriigi kodanikule väljastatud diplom (Spetsialist)
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Molodšõi spetsialist
• Molodšõi spetsialist on Ukraina haridussüsteemis

kõrghariduse lühitsükli kvalifikatsioon. Annab 
juurdepääsu bakalavr-tasemele

• Õpingute alustamise tingimus on keskharidus (11 
klassi) või põhiharidus (9 klassi)

• Õppekavade nominaalkestus on 3-4 aastat 
(põhihariduse baasil) või 2-3 aastat (keskhariduse 
baasil)

• Kvalifikatsioon vastab kutsekeskharidusele või 
keskeriharidusele Eesti HSs, sõltuvalt õpingute
alustamise tingimusest
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• Plastik
• 10,5x15 cm
• 1997 - 2014

Molodšõi spetsialist
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• 2015 - … igal 
õppeasutusel on oma 
kujundus

• Diplom on ukraina 
keeles

• Peab olema 
riigisümboolika 
(riigivapp)
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Molodšõi spetsialist
• Kui nimetatud kvalifikatsiooni omanik jätkab õpinguid 

Ukraina kõrgkoolis sarnasel erialal, siis bakalavr-tasemel
õppekava nominaalkestus on 1,5-2 aastat (3-4 aasta 
asemel)

• 11 klassi → Molodšõi spetsialist → Bakalavr (lühendatud) 
– Bakalavr vastab bakalaureusekraadile Eesti KHSs

• 9 klassi → Molodšõi spetsialist → Bakalavr (lühendatud) –
Bakalavr ei vasta bakalaureusekraadile Eesti KHSs
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• 9 klassi → Molodšõi spetsialist → Bakalavr (lühendatud)
→ Magistr või Spetsialist

• Kui haridusdokumentide omanik on õppinud kõrghariduse 
tasemel kokku vähem kui 4 aastat ning temale on antud 
kõrghariduse teise astme kvalifikatsioon, siis sellisel kujul 
kõrghariduse teise astme kvalifikatsiooni omandamine 
erineb oluliselt kõrghariduse teise astme õppekava 
täitmiseks kehtestatud nõuetest Eesti kehtivas KHSs

• Magistr või Spetsialist kvalifikatsioonid ei vasta sel juhul 
magistrikraadile 

Näide
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Väljavõte akadeemilisest 
õiendist, Bakalavr

Õpinguid alustati Molodšõi
spetsilist baasil

Õppekava nominaalkestus on 4 a

Õppe tegelik kestus on 2 a:
01.09.2011 – 29.06.2013
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HARIDUSDOKUMENTIDE 
AUTENTSUSE KONTROLL
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• Alates 2015. aastast peavad kõik uue 
kujundusega kõrgkoolide poolt 
väljastatud diplomid olema registreeritud 
riiklikus e-registris (ЄДЕБО) 
http://www.inforesurs.gov.ua/
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perekonnanimi

eesnimi

isanimi

diplomi tüüp

seeria (B15, C16, ...) kuuekohaline 
seerianumber

sümbolid ekraanilt 
(8xvyqk)

isanimi puudub
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• Aastatel 2014-2015 väljastati 
tunnistused ja diplomid QR-koodiga
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• QR-koodi abil on võimalik kontrollida 
diplomi / tunnistuse autentsust:

Dokument on kehtiv!
Dokumendi tüüp

Dokumendi omanik
Seerianumber

Õppeasutuse 
nimetus
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Apostilliga kinnitatud haridusdokument
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Apostillide e-register: http://enic.in.ua
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TUNNUSTAMATA 
KÕRGKOOLID JA DIPLOMID
IDA-UKRAINAST
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Tunnustamata kõrgkool
Donetskis
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Tunnustamata kõrgkool
Donetskis



Tunnustatud kõrgkool
Ukrainas
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Tunnustatud kõrgkool
Ukrainas
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• Riiklikult tunnustatud kõrgkool!

• Üks pool peab olema ukraina keeles
• Puudub Ukraina riigisümboolika
• Kümnekohaline seerianumber
• Puudub rektori nimi
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Simferopol, de jure linn Ukrainas



Tänan!
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