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Haridusseadused
• Seadus 10.07.1992 nr 3266-1 „Ob 

obrazovanii“ kehtis kuni 31.08.2013

• Seadus 22.08.1996 nr 125-ФЗ „O 
võsšem i poslevuzovskom obrazovanii“ 
kehtis kuni 31.08.2013

• Seadus 29.12.2012 nr 273-ФЗ „Ob 
obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii“ –
kehtib alates 01.09.2013



Haridussüsteem 
kuni 31.08.2013



Haridussüsteem 
al. 01.09.2013

allikas: https://nic.gov.ru/



Venemaal on õppeasutuse- ja õppekava- (või 
õppesuuna-) põhine riiklik akrediteerimine.
Akrediteering 6 aastaks kõrg- ja kutsehariduses ning 12 
aastaks põhi- ja üldkeskhariduses.

Akrediteerimisasutused:

• Venemaa Föderaalne järelevalve amet hariduse 
ja teaduse alal (РОСОБРНАДЗОР) –
kõrgkoolid ja kõrghariduse õppekavad 
(õppesuunad).

• Regionaalsed haridusametid – üldharidus- ja 
kutsekoolid ning nende õppekavad.



Üldkeskharidus
Kokku 11 aastat (4+5+2).

Alg-, põhi- ja keskhariduse riiklikud õppekavad.

Kvalifikatsioon:

•Kuini 2013 Аттестат о среднем (полном)
общем образовании (Attestat o srednem (polnom)
obštšem obrazovanii),

•Alates 2014 Аттестат о среднем общем
образовании (Attestat o srednem obštšem
obrazovanii).



Attestat o srednem obštšem obrazovanii
(mudel alates 2014)



Riigieksamid
Jedinõi gosudarstvennõi ekzamen (ЕГЭ) – keskkooli lõpueksam 
mida kasutatakse ka kõrgkoolide vastuvõtueksamina.

• Alates 2009 riigieksamite sooritamine on kohustuslik kõikidele 
keskkooli lõpetajatele.

• Korraldab Venemaa Föderaalne järelevalve amet hariduse ja 
teaduse alal ROSOBRNADZOR (РОСОБРНАДЗОР). 

Kohustuslikud eksamid vene keeles ja matemaatikas.

• Alates 2015 kaks matemaatikaeksamit: baas- ja süvendatud 
tasemel. Lõputunnistuse saamiseks piisab baaseksami sooritamist, 
kuid Vene kõrgkoolide matemaatika- ja tehniliste erialadele 
sisseastumiseks peab sooritama süvendatud taseme eksami.

• Valikulised eksamid 13 aines: ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia, 
bioloogia, ajalugu, kirjandus, informaatika ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, geograafia, inglise keel, saksa keel, 
prantsuse keel, hispaania keel, hiina keel.

• Sooritatavate eksamite arv ei ole piiratud.



Riigieksamid
• Eksameid hinnatakse 100-palli süsteemis. 

• Alates 2015. a minimaalne punktide arv vene keeles on 24 ning süvataseme 
matemaatikas 27. Baastaseme matemaatika hinnatakse 5-palli süsteemis 
ning minimaalne punktide arv on 3.

• Kui kukutakse läbi ühel kohustuslikul eksamil, on võimalik seda sooritada 
uuesti samal aastal. Kui kukutakse läbi nii vene keele kui ka matemaatika 
eksamil või valikulisel eksamil, siis uuesti sooritada saab ainult järgmisel 
aastal.

• Kuni 2013 väljastati riigieksamitunnistus Свидетельство о результатах 
единого государственного экзамена (Svidetelstvo o rezultatah jedinogo
gosudarstvennogo ekzamena)

• Alates 2014 riigieksamite tulemusi avaldatakse elektrooniliselt, eraldi 
tunnistust ei väljastata. 

• Jooksva aasta tulemusi saab kontrollida http://check.ege.edu.ru/ (on vaja 
teada isiku Venemaa sisepassi numbrit) või kohalikust haridusportaalist.

• Vajadusel saab taotleda tõendit riigieksamite tulemustega kas koolist või 
kohalikust haridusametist.



Riigieksamitunnistus
(kuni 2013)



Hindamiseks vajalikud dokumendid:

Kui kool lõpetatud kuni 2008 (k.a.):

• Ainult keskkooli lõputunnistus Attestat o srednem obrazovanii (kuni
1992) või Attestat o srednem (polnom) obštšem obrazovanii

Kui kool lõpetatud 2009 – 2013:

• Keskkooli lõputunnistus Attestat o srednem (polnom) obštšem
obrazovanii

• Riigieksamitunnistus Svidetelstvo o rezultatah jedinogo
gosudarstvennogo ekzamena (vähemalt vene keele ja matemaatika 
eksamid)

Kui kool lõpetatud 2014 ja hiljem: 

• Keskkooli lõputunnistus Attestat o srednem obštšem obrazovanii ja 
kooli tõend riigieksamite tulemustega (vähemalt vene keele ja 
matemaatika eksamid)

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav dokument



Kutsehariduse süsteem 
kuni 2012/2013 õa

Kutsekeskharidus (Sredneje professionalnoje obrazovanije)

• Põhihariduse baasil 3-4 aastat

• Keskhariduse baasil 2-3 aastat

Oli võimalik jätkata õpinguid Venemaa kõrgkoolis samal õppesuunal 
2. või 3. kursusel.

Annab juurdepääsu kõrgharidusele

Kvalifikatsioon Diplom o srednem professionalnom obrazovanii

Kutseharidus (Natšalnoje professionalnoje obrazovanije)

• Põhihariduse baasil koos keskhariduse omandamisega 2-3 
aastat – annab juurdepääsu kõrgharidusele

• Põhihariduse baasil ilma keskhariduse omandamiseta 1 aasta –
ei anna juurdepääsu kõrgharidusele

Kvalifikatsioon Diplom o natšalnom professionalnom obrazovanii



Kutsehariduse süsteem 
alates 2013/2014 õa

Ainult kutsekeskharidus (Sredneje professionalnoje
obrazovanije)

• Põhi- ja keskkooli baasil

• Õppekavade kestus sõltuvalt õppesuunast 1-5 aastat

• Kõik põhihariduse baasil õppekavad sisaldavad üldkeskhariduse 
osa

Annab juurdepääsu kõrgharidusele.

Kvalifikatsioon Diplom o srednem professionalnom obrazovanii



Diplom o srednem professionalnom
obrazovanii (mudel alates 2014)



Hindamiseks vajalikud dokumendid:

• Diplom o natšalnom professionalnom obrazovanii või 
Diplom o srednem professionalnom obrazovanii

• Akadeemiline õiend Priloženije k diplomu

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav dokument



Kõrgharidussüsteem kuni 
2012/2013 õa

I. aste: Bakalavriat - 4 aastat keskhariduse baasil, 2-3 
aastat Diplom o srednem professionalnom obrazovanii baasil

Kvalifikatsioon: Bakalavr

Pikk tsükkel: Spetsialitet – 5-6 aastat keskhariduse 
baasil, 3-4 aastat Diplom o srednem professionalnom obrazovanii
baasil

Kvalifikatsioon: Diplom o võsšem professionalnom obrazovanii

II. Aste: Magistratura – 2 aastat Bakalavr kraadi baasil, 1 
aasta Diplom o võsšem professionalnom obrazovanii baasil.

Kvalifikatsioon: Magistr

III. aste: Poslevuzovskoje professionalnoje
obrazovanije (Aspirantura) – 3 aastat Diplom o võsšem
professionalnom obrazovanii või Magistr baasil

Kvalifikatsioon: Kandidat nauk

Doktorantura – 3 aastat Kandidat nauk baasil

Kvalifikatsioon: Doktor nauk



Kõrgharidussüsteem 
alates 2013/2014 õa

I. aste: Bakalavriat (240 ainepunkti) - 4 aastat 
keskhariduse baasil, 2-3 aastat Diplom o srednem
professionalnom obrazovanii baasil

Kvalifikatsioon: Bakalavr

Pikk tsükkel: Spetsialitet (300-360 ainepunkti) -
5-6 aastat keskhariduse baasil, 3-4 aastat Diplom o 
srednem professionalnom obrazovanii baasil

Kvalifikatsioon: Diplom spetsialista

II. aste: Magistratura (120 ainepunkti) – 2 aastat 
Bakalavr kraadi baasil, 1 aasta Diplom spetsialista
baasil

Kvalifikatsioon: Magistr



Kõrgharidussüsteem 
alates 2013/2014 õa

III. aste: Podgotovka kadrov võsšei kvalifikatsii - 3-4 
aastat Diplom spetsialista või Magistr baasil. Õppekava täitmiseks 
tuleb sooritada kandidaadieksamid ning valmistada ette väitekirja 
(ilma kaitsmiseta).

Aspirantura, kvalifikatsioon Diplom ob okontšanii aspiranturõ, 
lisaks antakse kvalifikatsioon Issledovatel, prepodavatel-
issledovatel

Adjunktura (sõjaväelised õppekavad), kvalifikatsioon Diplom ob
okontšanii adjunkturõ, lisaks antakse kvalifikatsioon Issledovatel, 
prepodavatel-issledovatel

Ordinatura (meditsiiniõppekavad), kvalifikatsioon Diplom ob
okontšanii ordinaturõ

Assistentura-stažirovka (kunsti- ja kultuuriõppekavad), 
kvalifikatsioon Diplom ob okontšanii assistenturõ-stažirovki



Teaduskraadid

Alates 01.09.2013 ei ole enam kõrgharidussüsteemi osa. 

Kraadide andmist reguleerib seadus 23.08.1996 nr 127-ФЗ „O 
nauke i gosudarstvennoi nautšno-tehnitšeskoi politike“

Kandidat nauk - kraadi saamiseks tuleb edukalt lõpetada III. 
kõrgharidusastme  õpe ning kaitsta väitekiri. On võimalik kraadi 
saada ilma aspirantuuri (või teiste III. astme õppekavade) 
lõpetamiseta, peale iseseisvat uurimistööd teadusasutuses ning 
väitekirja kaitsmist.

Doktor nauk - kraadi saamiseks tuleb edukalt läbida doktorantuuri 
(Doktorantura) õppekava ning kaitsta väitekiri. Kraadi on võimalik
saada ka doktorantuuri läbimata, tehes teadusasutuses iseseisvalt
uurimistöö ja kaitstes väitekiri.



Ainepunktidesüsteem 
kõrghariduses

1 ainepunkt (zatšjotnaja jedinitsa, kredit) =
36-38 akadeemilist tundi (sõltuvalt kõrgkoolist)
kus 1 akadeemiline tund = 40-45 min.

Õppekava maht ainepunktides määratakse
antud õppekava, eriala või õppesuuna riikliku
haridusstandardiga.



Bakalavr (mudel alates 2014)



Diplom o võsšem professionalnom
obrazovanii (mudel kuni 2013)



Diplom spetsialista (mudel alates 2014)



Magistr (mudel alates 2014)



Diplom ob okontšanii aspiranturõ (alates 2014)



Diplom ob okontšanii ordinaturõ
(alates 2014)



Kandidat nauk (mudel 2012-2015)



Õppeasutused, kellel on õigus väljastada 
oma diplomeid:
• Moskva riiklik ülikool (Moskovski gosudarstvennõi

universitet imeni M. V. Lomonosova)

• Peterburi riiklik ülikool (Sank-Peterburgski
gosudarstvennõi universitet)

• Skolkovo innovatsioonikeskuse (Innovatsionnõi
tsentr „Skolkovo“) õppeasutused

Need diplomid on riiklikult tunnustatud ja annavad 
samad õigused, nagu Venemaa riiklikud diplomid.



Hindamiseks vajalikud dokumendid:

• Diplom

• Akadeemiline õiend Priloženije k diplomu (v.a. 
Kandidat nauk ja Doktor nauk kraadide puhul)

• Kõik eelnevad keskharidusele järgnevad haridust 
tõendavad dokumendid koos hinnetelehtedega

• Haridusdokumendi omaniku isikut tõendav dokument



Hindamissüsteem kesk-, kutse ja 
kõrghariduses*

4-palli hindesüsteem:

5 – otlitšno (suurepärane)

4 – horošo (hea)

3 – udovletvoritelno (rahuldav)

zatšjot / zatšteno (arvestatud)

-------------------------------------

2 – neudovletvoritelno (mitterahuldav)

*Mõnedes kõrgkoolides võivad olla ka teised hindamissüsteemid
(nt 10-palli süsteem).



Kasulikud lingid

• http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ -
akrediteeritud õppeasutuste andmebaas

• http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_dir
ections/reestr_of_education/ - kõrg- ja 
kutsehariduse diplomite verifitseerimine

• http://check.ege.edu.ru/ - käesoleva aasta 
riigieksamite tulemuste kontroll (on vaja 
isiku Venemaa sisepassi numbri)

• https://nic.gov.ru/ru/inrussia/eduinfo -
Venemaa ENIC



Tänan!


