
Довідник питань-відповідей з питань вищої освіти в Республіці Кіпр 
 
1. Вищі навчальні заклади Республіці Кіпр? 

✓ 3 державні університети; 
✓ 7 приватних університетів; 
✓ 5 державних училищ (аналог українських коледжів); 
✓ 45 приватних вищих навчальних закладів. 

 
Система вищої освіти в Республіці Кіпр слідує принципам Болонського процесу, який є системою 
отримання вищої освіти у всій Європі. 
 
Додаткова інформація про вищі навчальні заклади Кіпру можна знайти на офіційних сайтам 
навчальних закладів: 
Державні університети: 

1. Університет Кіпру www.ucy.ac.cy 
2. Кіпрський Технологічний Університет www.cut.ac.cy  
3. Відкритий Університет Кіпру www.ouc.ac.cy  

Приватні університети: 
1. Університет Фредеріка www.frederick.ac.cy  
2. Європейський університет Кіпру www.euc.ac.cy 
3. Університет Нікосії www.unic.ac.cy 
4. Університет Неаполіса у Пафосі www.nup.ac.cy 
5. Університет UCLan Cyprus www.uclancyprus.ac.cy 
6. Університет Philips https://philipsuni.ac.cy/   
7. Американський університет Кіпру (AUCY) https://www.aucy.ac.cy   

 
Приватні Вищі Навчальні Заклади:  
Веб-сайти всіх приватних вищих навчальних закладів розміщені на сайті Управління вищої освіти  
www.highereducation.ac.cy.  
 
2. Забезпечення сертифікації якості вищої освіти в Республіці Кіпр 
Всі вищі навчальні заклади в Республіці Кіпр проходять інституційну, відомчу і програмну оцінку та 
сертифікацію органом із забезпечення якості та сертифікації вищої освіти. Інформацію про навчальні 
заклади та програми, які пройшли цю процедуру можна знайти на веб-сайті: www.dipae.ac.cy 
 
3. Чи можливий доступ до вищої освіти без надання документів про наявну попередню освіту? 
Доступ до вищої освіти вимагає документи, що підтверджують уже отриманий рівень освіти, 
оскільки вищі навчальні заклади мають свої власні критерії прийому студентів. Наприклад, від 
студентів може знадобитися пред'явити атестат про середню освіту, свідоцтво про знання 
англійської мови або сертифікат про складання інших міжнародних іспитів (наприклад G.C.E, 
International Baccalaureate). 
 
4. Ступені вищої освіти в Республіці Кіпр 
А. Університети (державні та приватні) 
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Кандидат наук - термін навчання від 3 до 8 років; 
Магістр - термін навчання від 1 до 2 років та 90-120 ECTS (європейська система переведення та 
накопичення балів); 
Бакалавр - термін навчання 4 роки, 240 ECTS; 
Диплом про вищу освіту - термін навчання 3 роки; 
Диплом - термін навчання 2 роки; 
Сертифікат - термін навчання 1 рік. 
 
5. Умови для проживання студентів у гуртожитках: 
Проживання студентів у державних та приватних університетах Кіпру пропонується на основі 
критеріїв, визначених кожним навчальним закладом. Додаткову інформацію з цього приводу 
можуть надати служби підтримки студентів вищих навчальних закладів.  
 
6. Коли починається і закінчується навчальний рік? 
Інформацію про початок і закінчення академічних семестрів можна знайти на сайтах вищих 
навчальних закладів.  
 
7. Питання вирішення проблем соціального забезпечення студентів 
У кожному вищому навчальному закладі Кіпру є служба опіки над студентами, яка регулює всі 
академічні процеси студентів (реєстрація, оголошення курсу, присудження ступенів) та питання, 
пов'язані зі студентським життям і добробутом студентів (пошук житла, стипендії, здоров'я та 
безпека).  
 
8. Директорат Вищої Освіти (ДВО)  
Департаментом, відповідальним за вищу освіту в Республіці Кіпр в Міносвіти є Управління вищої 
освіти. Додаткову інформацію з питань Вищої Освіти в Республіці Кіпр можна знайти на сайті ДВО, 
який доведено нижче.   
 
Адреса ДВО: на розі вулиць Kimonos та Thoukididou, 1434 Нікосія, Кіпр) 
Електронна пошта: dae@moec.gov.cy 
Телефон: 00357-22800616/617 
Факс: 00357-22447560 
 
Сайт:: www.highereducation.ac.cy 
 
9. Заходи, які вживаються Республікою Кіпр щодо забезпечення доступу до вищої освіти 
студентів, що користуються тимчасовим захистом станом на зараз та у довгостроковій 
перспективі? 
Два державні університети Кіпру, а саме Університет Кіпру та Кіпрський Технологічний Університет 
, оголосили, що вони пропонуватимуть стипендії українським студентам, які були змушені шукати 
притулку через російське вторгнення в їхню країну. Зокрема, Університет Кіпру надав вісім 
стипендій на рівні бакалаврату та три стипендії на рівні магістратури. 
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Кіпрський Технологічний Університет оголосив, що з вересня 2022 року буде надано десять 
стипендій для навчання. Однак потенційні абітурієнти не виявили достатнього інтересу. 
Зазначається, що будь-які запити, подані українськими біженцями до Університету, 
розглядатимуться у винятковому порядку з метою негайної підтримки Університетом цих осіб у 
межах своїх можливостей. 
 
Управління вищої освіти Міносвіти співпрацює з усіма вищими навчальними закладами Кіпру та 
продовжує збирати інформацію про кількість українських студентів, які зараз навчаються у вузах 
Кіпру, та про кількість українських студентів, які звернулися за фінансовою підтримкою протягом 
поточного навчального року. Крім того, вузи просять інформувати Управління, чи вони мають намір 
надавати стипендії або іншу фінансову підтримку, щоб допомогти українським студентам 
продовжити навчання за кордоном. 
 


