ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ
Процедура визнання іноземних документів про освіту (раніше – нострифікація) має на меті
забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти
та/або професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.
В результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує
свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих навчальним закладом
іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за фахом у вищому
навчальному закладі України або в установах на всій території України. Видача такого
свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного органу – вищого навчального
закладу або Міністерства освіти і науки України.
Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку
автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або Програми,
оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або
освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.
Процедура визнання іноземних документів про освіту суттєво реформована відповідно до
Закону України «Про вищу освіту». Нормативним актом, який регулює проведення
процедури визнання в Україні всіма компетентними органами, є Наказ МОН від 05.05.2015 р.
№504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059. Цим
наказом введено в дію порядки визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
ступенів вищої освіти та документів про середню, середню професійну, професійну освіту.
Визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється у повній відповідності з
Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, яка
ратифікована відповідним Законом України 03.12.1999 р. № 1273-XIV, та рекомендаціями
цієї Конвенції.
Документи, що не потребують процедури визнання в Україні
1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на
підставі Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)). Країнами-учасницями
угоди є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка
Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка
Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан.
2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального
року в освітніх установах держав колишнього СРСР.
Причини для відмови у визнанні
Рішення про відмову у визнанні поданого документа приймається компетентним органом у
разі, якщо:
1) документи видані освітніми установами, які не є офіційно визнаними в системі освіти
держави, в якій вони функціонують;

2) документи видані філіями освітніх установ, якщо такі філії не є офіційно визнаними в
системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність цієї філії, якщо
це передбачено законодавством іноземної країни;
3) документи не містять інформації про здобуття їх власником ступеня вищої освіти, фахову
спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про періоди навчання, за якими йому
надаються академічні та/або професійні права (продовження навчання та/або
працевлаштування за фахом);
4) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави;
5) документи не є автентичними;
6) документи видані за результатами навчання за період, що становить менше ніж один
академічний рік навчання;
7) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана кількість
навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів Європейської кредитної транспортнонакопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквіваленту кількість академічних годин);
8) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів
про освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує освітня установа;
9) документи видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з
жодним ступенем вищої освіти, фаховою спеціалізацію, напрямом підготовки (спеціальності,
кваліфікації) системи освіти України;
10) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа;
11) документи не містять повної інформації щодо змісту навчальної програми, що
унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами ступеню
вищої освіти, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки у системі освіти України;
12) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі неавтентичного документа
про попередню освіту;
13) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі документа про попередню
освіту, який не надавав його власнику відповідних академічних прав (якщо інше не
передбачено законодавством країни походження документа про освіту).

