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Докторантура
(3 роки, 180 ЄКТС)

Магістратура: Master’s diploma, 
მაგისტრის დიპლომი
(2 роки, 120 ЄКТС)

Бакалаврат: Bachelor’s diploma, 
ბაკალავრის დიპლომი 

(4 роки, 240 ЄКТС)

Вступні університетські іспити

Початкова освіта
 (6 років)

Інтегрована університетська 
освіта: педагогічна освіта, 
медицина, стоматологія, 

ветеринарія
 (5-6 років, 

300-360 ЄКТС)

Загальна середня освіта 
(General Education Diploma, 
სრული ზოგადი განათლების 

ატესტატი)
(3 роки)

 Базова освіта
(3 роки)

Рівень 1: 
професійна освіта (1 рік)

Рівень 2: 
професійна освіта (1 рік)

Рівень 3: 
професійна освіта (1 рік)

Рівень 4: 
професійна освіта (1 рік)

Рівень 5: 
професійна освіта (1 рік)

Проміжний цикл: 
Certified specialist diploma, 

დიპლომირებული 
სპეციალისტის დიპლომი 

(2 роки, 120 ЄКТС)

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ ГРУЗІЇ 
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СИСТЕМА ОСВІТИ ГРУЗІЇ

В Грузії встановлені наступні рівні освіти та ступені:

•    Дошкільна освіта
•    Загальна освіта

•    Початкова освіта
•    Базова освіта
•    Загальна середня освіта

•    Професійна освіта (5 рівнів)
•    Вища освіта

•    Бакалаврат
•    Магістратура
•    Докторантура

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
Загальна освіта триває 12 років (починаючи з 2008-2009 навчального року):
•    Початкова освіта – 6 років (І-VІ класи)
•    Базова освіта – 3 роки (VІІ-IX класи)
•    Загальна середня освіта  - 3 роки (X-XIІ  класи)

Після завершення загальної освіти видається диплом про середню освіту: General 
Education Diploma, სრული ზოგადი განათლების ატესტატი, який надає доступ до 
програм вищої освіти.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Професійна освіта має 5 рівнів по одному року навчання, в кінці кожного рівня 
видається диплом. Рівні 1-3 – початкова професійна освіта. 
Рівні 4-5 – середня професійна освіта.
На перший рівень можна вступати на основі базової середньої освіти. 
Загальна середня освіта надає доступ на четвертий та п’ятий рівні професійної 
освіти.
П’ятий рівень професійної освіти прирівнюється до 5 рівня національної та 
європейської рамок кваліфікацій.
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ВИЩА ОСВІТА
Починаючи з 2007-2008 навчального року система вищої освіти Грузії включає в 
себе три рівня (за виключенням педагогічної (з 2017 року) та медичної освіти): 
бакалаврат, магістратура, докторантура.
Навчання в закладах вищої освіти за педагогічними та  медичними (медицина, 
ветеринарія, стоматологія) спеціальностями здійснюється за інтегрованими 
програмами. Отриманий рівень освіти прирівнюється до магістерського ступеня.

Вища освіта в Грузії пропонується на таких рівнях: 
•     Перший цикл вищої освіти/бакалаврат: ბაკალავრის დიპლომი (4 роки, 240 

ЄКТС). Також включає короткий цикл вищої освіти: დიპლომირებული 
სპეციალისტის დიპლომი (2 роки, 120 ЄКТС)

•     Другий цикл вищої освіти/магістратура: მაგისტრის დიპლომი (2 роки, 120 
ЄКТС). Інтегровані університетські програми (включають перший цикл вищої 
освіти): педагогічна освіта, медицина, стоматологія, ветеринарія, фармація 
(5-6 років, 300-360 ЄКТС)

•     Третій цикл вищої освіти/докторантура:  3 роки, 180 ЄКТС 

Додаткова інформація про країну та систему освіти:
http://www.mes.gov.ge/?lang=eng - Міністерство Освіти Грузії
https://eqe.ge/eng - Національний інформаційний центр


