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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ 
РЕСПУБЛІКИ ГАНА

Докторантура: PhD 
(3 роки)

Базова середня освіта
(3 роки)

Магістратура: Master 
(1,5-2 роки)

Повна середня освіта: West African Senior Secondary School Certificate 
(3 роки)

Бакалаврат: Bachelor 
(4-6 років)

Початкова освіта
(6 років)

Професійно-технічна освіта: 
Diploma/Certificate

(2-3 роки)

Середня професійна освітa:
 Higher National Diploma          

(3 роки)
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СИСТЕМА ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ГАНА

В Гані встановлені наступні рівні та ступені освіти:

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

•    Професійна середня освіта
•    Професійно-технічна освіта
•    Середня професійна освіта

•    Вища освіта
•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

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

Після закінчення повної середньої освіти для здобуття Західноафриканського 
сертифіката старшої школи, West African Senior Secondary School Certificate, 
студенти складають іспити з чотирьох обов’язкових предметів (англійська, 
математика, соціальні науки та інтегровані науки) та трьох чи чотирьох на вибір. 
Сертифікат старшої школи дає право загального вступу на програми вищої освіти.

ПРОФЕСІЙНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
•    Професійно-технічна освіта   
Термін навчання за програмами професійно-технічної освіти триває до 3 років. 
Дипломи та сертифікати, отримані в закладах професійно-технічної освіти не 
дають права вступу на програми вищої освіти.
•   Середня професійна освіта триває 3 роки.
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ВИЩА ОСВІТА
Вища освіта пропонується на таких рівнях: 
•     Бакалаврат: Bachelor (4-6 років). Тривалість програм залежить від 

спеціальності. Більшість бакалаврських програм – чотирирічні, програми 
медицини та хірургії – шестирічні. Кожному курсу бакалаврської програми 
присвоюється рівень дисциплін: перший рік – 100, другий – 200, третій – 300, 
четвертий – 400.

•     Магістратура: Master (1,5-2 роки). У більшості випадків магістерські навчальні 
програми продовжують спеціалізацію ступеня бакалавра, отриманого раніше. 

•     Докторантура: PhD (3 роки). 

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Міністерство освіти Республіки Гана  – https://moe.gov.gh/
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