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СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ НІГЕРІЇ

Докторантура: PhD
(2-3 роки)

Магістратура: Master
(1,5-2 роки)

Професійна освітa:
Post Higher National Diploma
(1.5 роки)
Бакалаврат:
Bachelor
(4 роки)

Професійна освітa:
Higher National Diploma
(2 роки)
Професійна освіта:
National Diploma (2 роки)
/Certificate of Education (3 роки)

Повна середня освіта: West African Senior School Certificate/
National Examination Council Certificate
(3 роки)

Базова середня освіта
(3 роки)

Початкова освіта
(6 років)
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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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Національний інформаційний центр академічної мобільності (ENIC Ukraine)
ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України
Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ
Тел.: +38044 484 64 25, +38044 486 20 43
E-mail: info@enic.in.ua, centre@naric.in.ua, centre@apostille.in.ua
www.enic.in.ua
www.naric.in.ua
www.apostille.in.ua
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