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ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ 
В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ:

позитивні кроки та проблемні питання

Доповідач:
Леся Петрук

керівник відділу визнання 
іноземних документів про освіту 



Останні тенденції в процедурі визнання

I
• Суттєве збільшення кількості звернень до МОН 

України від студентів, які вступили до ЗВО у 2013 році 
та пізніше

II
• Своєчасність процедури                                                    

(наказ МОН від 05.05.15 № 504)

III
• Активність закладів освіти, у якості Компетентного 
органу з визнання іноземних кваліфікацій
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мета визнання

сфера дії 
рішення

інформаційна 
підтримка та 

реєстрація 

Заклад освіти - Компетентний орган

- навчання; 
- працевлаштування  наукових, 

науково-педагогічних працівників

Заклад вищої освіти

ENIC Ukraine зареєстровано 
близько 1500 рішень з 25 закладів
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Найпоширеніші помилки при проведенні 
процедури закладами вищої освіти

Некоректне тлумачення Угод про взаємне визнання 
та встановлення еквівалентності документів

Посилання на міжурядові Угоди, що не стосуються 
визнання кваліфікацій або не існують

Ігнорування суттєвої різниці між іноземною та 
українською програмами навчання 

Використання неперевірених джерел інформації

Недотримання основних етапів процедури
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ІІІ. Оцінка кваліфікації 

Співставлення рамок 
кваліфікацій

Міжнародний договір Порівняльний аналіз

ІІ. Перевірка статусу освітньої установи

Офіційні національні 
джерела

Офіційні міжнародні 
джерела

Направлення запитів

І. Перевірка автентичності

Апостиль/Консульська 
легалізація

Реєстри документів про 
освіту

Додаткові запити
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Етапи процедури визнання



І Приймати легалізовані документи про освіту під час 
вступу

ІІ Запитувати довідки про академічні права  та статус 
іноземного навчального закладу 

ІІІ
Приділяти увагу системам освіти та зразкам 
документів країн, з яких проводиться набір студентів

IV Вчасно інформувати абітурієнта щодо належного 
оформлення його документів у країні видачі

V
Інформувати власника про особисту 
відповідальність за подані ним документи, 
належне оформлення цих документів

Вимоги до підготовки документів
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Інформування власника іноземного освітнього 
документа

Несе відповідальність за належну підготовку 
документів в країні видачі

Знає свої права відповідно до здобутого рівня та 
отриманого документа в країні видачі

Розуміє наслідки у випадку невизнання або 
неможливості підтвердження документа 

Розуміє наслідки у разі невідповідності 
академічних прав
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«Оформлення українськими закладами вищої 
освіти документів про освіту: особливості та 

проблемні питання»

Дата та час проведення: 

19 квітня 2018 року з 09:30 до 17:00

Додаткова інформація:

044-484-64-25

news@enic.in.ua

Запрошуємо на семінар-тренінг на тему: 

ENIC UKRAINE

E-mail:

Телефон:

mailto:news@enic.in.ua


Наші контакти

Адреса:

Телефон:

Сайт:

м. Київ, вул. Чорновола, 25

044-486-20-43, 044-486-25-43

www.naric.in.ua

E-mail: centre@naric.in.ua



Дякую за увагу!


