
ENIC Ukraina 2022 

Informatsioon Ukraina põhihariduse kohta 
 

Algkoolile (1.-4. klass) järgnev põhiharidus (5.-9. klass) loob aluse edasisteks haridustee 

valikuteks põhikoolijärgse hariduse omandamisel ja spetsialiseerumisel. Põhiharidust 

omandatakse 5 aastat. 

 

Põhiõppekava. Koolide õppekavad põhinevad Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumi 

kinnitatud tüüpõppekava soovitustel. Õppesisu on põhikoolis kõigil õpilastel sama. 

Individuaalset lähenemist võib rakendada individuaalsete õppemeetoditega, aga ka 

valikkursustega. 

 

Teadmiste hindamine. Õpilaste teadmisi hinnatakse 12-punktisel skaalal 1 kuni 12. Kõrgeim 

hinne on 12, madalaim hinne on 1, ning alla 1 on mittearvestatud hinne. 

 

Tase I. Elementary 

(algtase) 

II. Average 

(keskmine) 

III. Sufficient 

(piisav) 

IV. High 

(kõrge) 

Punktid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Lõpetamine. Põhikooli lõpetamiseks (9. klassis) peavad õpilased läbima riikliku atesteerimise 

(State Final Attestation, SFA) eksamid (tavaliselt 3 eksamit, millest ukraina keel ja matemaatika 

on kohustuslikud), ning saavad põhikooli lõputunnistuse (Certificates of Basic Secondary 

Education) koos lisadega, mis täpsustavad saadud hindeid ja omandatud teadmisi kõigis 

ainetes, samuti SFA eksamite tulemusi. SFA eksamite nimekirja kiidab heaks Ukraina Haridus- 

ja Teadusministeerium. Suurepäraste akadeemiliste tulemuste korral antakse lõpetajale 

põhikooli lõputunnistus kiitusega (Certificates of Basic Secondary Education with Distinction). 

 

Põhikooli lõputunnistus annab selle omanikule õiguse jätkata haridusteed kas üldkeskhariduse 

omandamiseks, kutse-tehnilise hariduse omandamiseks või kutsekeskhariduse omandamiseks. 

Lõputunnistuste vormid kinnitab Ukraina Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

Covid-19 viiruse leviku tõttu ei toimunud 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal SFA eksameid 

ning põhikooli lõputunnistused väljastati õppeaasta koondhinnetega. 

 

NB! 2021/2022. õppeaastal põhikooli lõpetajad ei saa sooritada SFA eksameid Ukrainas 

toimuva sõjalise konflikti tõttu. Põhikooli lõputunnistustele märgitakse SFA eksamite 

reale ‘звільнено’ (exempted, vabastatud). 

 

Võimalused õpilastele: Optima Distantskool (Optima Distance School) on praeguses 

traagilises olukorras avanud kõigile lastele, kellel on ligipääs internetile, tasuta ligipääsu 

õppeplatvormile. Hetkeseisuga on ligipääs loodud kuuks ajaks, kuid konflikti jätkudes kooli 

juhtkond pikendab tasuta ligipääsu võimalust. Selle perioodi jooksul on õpilastel võimalik 

pääseda ligi koolitusplatvormile ja õppematerjalidele. Registreerimislink on siin. 

 

Ukraina Veebikooli (Ukrainian School Online) platvormil on olemas ka videotunnid, testid ja 

ülesanded 5.-11. klassi õpilastele. 

 

Täiendavat informatsiooni Ukraina põhihariduse kohta ja haridusdokumentide näited leiab 

Ukraina ENIC-i lehelt. 

https://optima.school/vstup/demo-dostup-do-navcalnogo-sajtu
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system/secondary-education/basic-secondary-education
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples/secondary-education

