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Таким чином, дана інтегрована технологія передбачає формування у 

дошкільника та молодшого школяра основ світогляду, цілісного ставлення до 

навколишньої дійсності та до образу самого себе, формування базису особистої 

культури. 
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Т. Holovatenko 

PECULIARITIES OF ADMISSION PROCEDURES FOR THE SPECIALTY 

“PRIMARY EDUCATION” IN BELGIUM, LUXEMBOURG AND UKRAINE 

Introduction. The system of higher education undergoes a series of reforms that 

are grounded into the Law “On Education” (2017) and “On Higher Education” 

(2014). However, recently the Ministry of Education and Science of Ukraine 

introduced minor changes into the process of admission to higher education 

institutions. They are to be implemented into 2021 enrollment campaign, because 

some of them are new for Ukrainian higher education and the system of their 

implementation should be well-developed beforehand.  

Thus, tackling the issue of admission can be possible through learning the 

experience of European countries. Similar to Ukrainian system of higher schools 
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(university colleges) and universities is in Belgium. Luxembourgish example can be 

taken as a model in terms of university admission process.Taking the 

abovementioned into consideration, our aim is to make a preliminary attempt to 

analyse Belgian and Luxembourgish experience of organizing enrollment procedures 

for specialty “Primary Education” and its further implications in Ukrainian higher 

education system. 

Admission procedures in Ukraine. Let us have a look at the model of 2021 

admission procedures suggested by the Ministry of Education and Science of Ukraine 

on the example of specialty “Primary Education”. According to Article 44 of the Law 

of Ukraine “On Amendments to Some Laws of Ukraine as Regards to Improvement 

of Educational Activities in Higher Education” a priority admission on state 

scholarship places is competitively given to enrollees, who have the agreement to 

work in rural schools or urban village schools [6]. 

Certificates of External Independent Evaluation (ZNO) are 20% of the final 

competitive grade each. In 2020 future “Primary Education” students are asked for 

certificates in Ukrainian Language and Literature, Mathematics, Biology or History 

of Ukraine [2]. The mean grade weight of the Certificate of the Completed Secondary 

Education ranges from 0 to 10% of the competitive grade. Additionally up to 5% of 

the grade enrollees get for being winners of Ukrainian Subject Olympiads among 

School Students. Moreover, the weight of the motivational letter is 0 to 1% of the 

competitive grade (if results of letter evaluation disclosed on University web site 

before the main session of ZNO. Final grades are calculated by each university as a 

sum of the abovementioned grades multiplied by a coefficient. All coefficients equal 

1. 

Thus, we can see that in Ukraine admission procedures are basically the same 

for all specialties. The only variable are ZNO certificates. 

Admission procedures in Flanders (Belgium). However, some European 

countries suggest a different approach to admitting enrollees of specialty “Primary 

Education”. For instance, in Flanders (Belgium) future applicants for higher 

education should have a certificate for complete secondary education (general 
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secondary education ASO, art secondary education KSO, technical secondary 

education TSO, professional secondary education BSO) and pass a placement test. 

The placement test can be passed via Internet. It aims at finding the level of personal 

competencies formation of future students. The test for future primary school 

teachers covers 4 blocks: knowledge of Dutch language (45 mins), study skills 

formation motivation (15 mins), knowledge of French language (75 mins), 

knowledge of Maths (45 mins) [7]. This test is self-paced and the certificate is 

necessary to apply for higher education. At the same time, the certificate does not 

play a crucial role in the admission process. The result helps identify the level of an 

enrollee and the material the person should revise. Higher school (hogeschool) uses 

the results of the placement test to individualize the educational process and 

professional development of future primary school teachers [7]. 

Admission procedures in Wallonia (Belgium). Future “Primary School” 

students, besides having a certificate for complete secondary education, students need 

to pass an entrance exam in French-speaking community in Belgium [3]. According 

to Article 10, enrollees should pass 3 exams, organized by higher education 

institutions: French, Mathematics, Sciences (Physics, Chemistry, Biology, 

Geography) [3]. After each exam 250 applicants are selected. 

Admission procedures in German-speaking community (Belgium). There is 

only one high school (hogeschool) in the German-speaking community in Belgium. 

All enrollees into Autonomous High School should have a Certificate of complete 

secondary or higher education and pay the fee [4]. There are 3 entrance exams: 

German, French and Mathematics. These exams last 90 mins each. Every test is 

assessed on the scale from 1 to 20 points, where 12 to 20 points is a pass [5].  

Admission procedures in Luxembourg. There is only one state higher education 

institution in Luxembourg. According to the Article 34 of the Law of June 27, 2018 

relating to the organization of the University of Luxembourg enrollees should pass 

the entrance test. It aims at competitive selection of future students, able to teach [1].  
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The entrance test consists of 6 parts. The first part is aimed at testing the 

mathematical knowledge required for schooling. The 5-question test is written in 

French and German. The applicant may respond in a convenient language.  

The second part of the test, consisting of 5 questions, is aimed at testing the 

scientific knowledge of enrollees. This part of the test can also be performed in 

French or German [1].  

The third part of the test has 6 questions and is aimed at checking the level of 

proficiency in French literary language, and the fourth part - in the German literary 

language. Tasks include spotting grammatical errors in sentences and the use of 

language task, where the applicant has to choose a more appropriate phrase-synonym 

[1].  

The fifth part (20 questions) is aimed at checking the level of speech skills of 

students in reading in French, English, German and Luxembourg [1]. 

The sixth part is aimed at collecting general information about the enrollee and 

his previous life experience. This part is not evaluated, but is taken into account when 

assessing the overall validity of the test [1]. The result of the test influences the 

applicant's enrollment rating. 

Conclusions. Having analyzed admission procedures in Belgium and 

Luxembourg, we found out the following similarities between these two countries: 

enrollees pass exams aiming at finding their level of knowledge in subjects, basic for 

their future career. However, in Flanders results do not count as a competitive grade, 

but rather as a platform for future individualization of the process of teacher training. 

At the same time there is also a tendency to commercialization of the admission 

process (in German speaking community).  

Further implications of European experience in the process of organizing 

admission process can be providing Ukrainian universities with access to enrollees’ 

results in competency formation. It can help build the program of individual 

development for future teachers.  

At the same time, Ukrainian experience of organizing external independent 

testing is the extinguishing feature of the admission process to the university. 
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However, the issue of organizing the process of assessing motivational letters is not 

addressed in Belgian and Luxembourgish experience. 
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