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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.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ США
Докторантура
(5-6 років)

Магістратура (2 роки):
Master of Business Administration
(MBA), Master of Social Work, Master
of Public Health, Master of Divinity,
Master of Arts (MA) or a Master of
Science (MS)

Бакалаврат (4 роки):
Bachelor of Arts (BA),
Bachelor of Science (BS)

Поглиблена професійна освіта
(3-4 роки): Juris Doctor (law),
the Doctor of Medicine (MD),
the Doctor of Dental Surgery (DDS),
the Doctor of Veterinary Medicine
(DVM) та інші

Короткий цикл (2 роки):
Associate degree, Associate in Arts
(AA), Associate in Science (AS),
Associate in Applied Arts (AAA),
Associate in Applied Science (AAS)

Вступні університетські іспити SAT/ACT

Загальна середня освіта: High School Diploma/GED Diploma
(4 роки)

Початкова освіта
(8 років)
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СИСТЕМА ОСВІТИ США
В США встановлені наступні рівні освіти та ступені:
•

Загальна освіта
• Початкова освіта
• Загальна середня освіта

•

Вища освіта
• Бакалаврат (включаючи короткий цикл)
• Магістратура
• Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта триває 12 років:
•

Початкова освіта – 8 років (І-VІІІ класи).

•

Загальна середня освіта – 4 роки (ІX-XIІ класи).

Після завершення загальної освіти видається диплом про середню освіту: High
School Diploma або GED Diploma, які (кожний окремо) надають доступ до програм
вищої освіти.

ВИЩА ОСВІТА
•

Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: 4 роки Bachelor of Arts (BA), Bachelor of
Science (BS). Включає короткий цикл вищої освіти Аssociate degree: 2 роки.

•

Другий цикл вищої освіти/магістратура: 2 роки Master of Business Administration
(MBA), Master of Social Work, Master of Public Health, Master of Divinity, Master of
Arts (MA) or a Master of Science (MS) Поглиблена професійна освіта: 3-4 роки
Juris Doctor (law), the Doctor of Medicine (MD), the Doctor of Dental Surgery
(DDS), the Doctor of Veterinary Medicine (DVM), etc.

•

Третій цикл вищої освіти/докторантура: 5-6 років.

В США існує національна система кредитів, де 1 національний кредит = 45 годин.

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
Національний інформаційний центр –
https://sites.ed.gov/international/what-we-do/information-on-u-s-education-andmobility/
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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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