
 



І. Загальні положення 

1.1. Положення про визнання у Приватному закладі вищої освіти  «Арт 

академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» іноземних документів 

про освіту, наукові ступені та вчені звання (далі - Положення) розроблене з 

метою оптимізації роботи Академії та реалізації процедури визнання іноземних 

документів про освіту, наукові ступені та вчені звання та визначення правових 

засад взаємодії з приводу визнання документів про освіту, наукові ступені та 

вчені звання між Академією та особами, які виявили бажання вступити в 

трудові відносини та/або виявили бажання навчатися в Академії. 

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про 

освіту", Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про ратифікацію 

Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

червня 2015 року № 614/ 27059.  

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

- академічні права - право власника іноземного документа про освіту на 

продовження навчання, що надається власнику документа про освіту в країні 

походження документа; 

- документ про освіту (освітній документ) - документ, який містить дані 

власника документа про ступінь вищої освіти, фахову спеціалізацію або 

професійну перепідготовку випускника освітньої установи або засвідчують 

проходження періоду навчання (далі - Документ); 

- кваліфікація - офіційний результат оцінювання і підтвердження, який 

отримано, коли освітня установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про освіту (освітнім документом); 

- компетентний орган - орган, якому офіційно доручено ухвалювати 

рішення про визнання іноземних кваліфікацій; 

- освітня установа - заклад освіти іншої країни, який присуджує ступені 

вищої освіти та видає документи про освіту і періоди навчання; 

- перевірка автентичності - процес, за допомогою якого компетентний 

орган встановлює автентичність документів з метою пересвідчення в тому, що 

вони є дійсними (не підроблені, не змінені); 

- період навчання - будь-яка частина освітньої програми з вищої освіти, 

оцінена і документально підтверджена, яка, не становлячи повного курсу 

навчання за програмою, є істотним здобутком знань чи навичок; 



- програма з вищої освіти - курс навчання, визнаний компетентним 

органом, що належить до системи вищої освіти іншої країни, після закінчення 

якого слухачу присуджується відповідний ступінь вищої освіти (далі - 

Програма); 

- процедура визнання - формальне підтвердження компетентним 

органом якості іноземної освітньої кваліфікації для цілей доступу до навчання 

та/або здійснення професійної діяльності; 

- професійні права - право власника іноземного документа про освіту 

(освітнього документа) на здійснення професійної діяльності, що надається 

власнику документа в країні походження документа; 

- статус освітньої установи - наявність в освітньої установи права 

присуджувати кваліфікації, що приймаються в академічних чи професійних 

цілях у країні походження Документа. 

1.4. Процедура визнання Документів на рівні Академії здійснюється з 

метою зарахування власника Документа на навчання або на посаду наукового 

чи науково-педагогічного працівника до Академії. Рішенням про визнання 

підтверджується право власника Документа на продовження навчання або 

працевлаштування у Академії, про що видається свідоцтво про визнання 

іноземного документа про освіту (далі - Свідоцтво). Процедура визнання 

Документа з метою продовження навчання здійснюється Академією до початку 

другого семестру першого року навчання його власника. 

1.5. Для здійснення процедури визнання Академія утворює комісію з 

визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових 

ступенів, вчених звань (далі - Комісія), яка діє при вченій раді на підставі 

положення. 

 

ІІ Сфера діяльності Комісії 

2.1. Комісія проводить встановлення еквівалентності Документів про 

освіту, що містять інформацію про набуття їх власником певного освітнього чи 

освітньо-професійного ступеня, фахову спеціалізацію або професійну 

перепідготовку, а також на документи, що свідчать про періоди навчання в 

освітніх установах.  

2.2. Склад комісії затверджується наказом ректора. До складу комісії 

входить ректор (голова комісії), начальник відділу освітньої діяльності та 

управління якістю, декан факультету.  

2.3. Для розгляду заяв про визнання іноземних документів про освіту / 

науковий ступінь / вчене звання голова комісії може залучати інших членів з 

числа провідних викладачів Академії відповідної спеціальності. 

2.4. Документи, що не потребують процедури визнання: 



1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 

1992 року;  

2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 

1992/1993 навчального року в освітніх установах держав колишнього СРСР. 

 

ІІІ. Порядок подання документів 

3.1. Визнання здійснюється за заявою особи, поданою до Комісії. 

Заявником може бути власник Документа або інша особа, яка представляє 

його інтереси з питань процедури визнання. Для неповнолітніх осіб заявником 

можуть бути їх законні представники (далі - Заявник). 

3.2. Заявник подає до Відділу міжнародного співробітництва наступні 

документи: 

1) Заяву на здійснення процедури визнання в Академії іноземних 

документів про освіту, наукові ступені та вчені звання (додаток А); 

2) згоду власника Документа на обробку його персональних даних 

відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" 

(Додаток Б); 

3) нотаріально завірену копію легалізованого іноземного документа про 

освіту / науковий ступінь / вчене звання (документ, що містить «Апостиль» або 

консульську легалізацію, окрім країн, з якими Україна має договори про 

визнання документів без додаткового засвідчення) скріплену нотаріально 

завіреним перекладом українською мовою; 

4) нотаріально завірену копію легалізованого додатка до Документа про 

освіту, скріплену нотаріально завіреним перекладом українською мовою; 

5) копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) 

освіту за наявності такої освіти (за необхідності); 

6) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо 

власник не є Заявником (за необхідності - з перекладами українською мовою); 

7) копію документа про зміну прізвища власника іноземного Документа 

про освіту (за наявністю); 

8) довіреність на право подання документів ( у разі подання документів 

іншою особою). 

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують 

освіту або кваліфікацію власника, документи про допуск до професійної 

діяльності, практичний досвід. Такі документи подаються разом з їх 

нотаріально засвідченими перекладами. 

Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі або неправильно 

оформлені, Комісія може повернути документи без розгляду протягом 10 



робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із 

зазначенням недоліків, які необхідно усунути. 

3.3. Після подання Заявником вищезазначених документів, Відділ 

міжнародного співробітництва Академії перевіряє автентичність іноземного 

документа про освіту / науковий ступінь / вчене звання шляхом подання запиту 

до закладу освіти, який видав документ для підтвердження або через офіційні 

джерела: реєстри органів акредитації/забезпечення якості освіти, міністерств 

освіти, асоціацій агенцій з акредитацій/забезпечення якості освіти, офіційних 

національних публікаціях про освітню систему; перевірки в міжнародних 

офіційних джерелах (веб-сайтах визнаних міжнародних організацій, веб-сайтах 

мереж оцінювачів дипломів. 

3.4. Відділ освітньої діяльності та управління якістю разом з деканом 

здійснює порівняльний аналіз між освітньою програмою та навчальним планом 

відповідного напрямку підготовки  Академії та зазначеною в іноземному 

документі про освіту. Академія може співпрацювати щодо цього питання з 

Національним інформаційним центром академічної мобільності. 

Порівняльний аналіз має врахувати: 

1) ступінь, що присвоюється Документом, та його місце в національній 

системі освіти; 

2) зміст та обсяг Програми (очікувані результати навчання за програмою, 

обсяг кредитів або академічних годин за фахово необхідними дисциплінами чи 

інші критерії); 

3) якість Програми чи освітньої установи, що надала кваліфікацію; 

4) профіль Програми або освітньої установи, що надала кваліфікацію; 

5) академічні або професійні права, які надаються Документом. 

 

IV. Прийняття рішення 

4.1. Комісія може прийняти рішення про визнання іноземного документа; 

про визнання після усунення відмінностей власником Документа; встановлення 

суттєвих відмінностей за змістом та (або) обсягом у навчальних програмах, що 

унеможливлює прийняття рішення про визнання. 

4.2. У разі якщо Порівняльним аналізом визначено відмінності в 

академічних (навчальних) програмах в Україні та в країні походження 

Документа за змістом та обсягом, без усунення яких визнання кваліфікації 

власника неможливе, йому може бути запропоновано проходження додаткового 

навчання або тестування на компетентність. 

4.3. Додаткове навчання, проходження тестів на компетентність, 

проходження практики, захист курсових, кваліфікаційних робіт або проектів, 

тощо для компенсації відмінностей в академічних (навчальних) програмах з 



метою визнання Документа в Україні здійснюються власником документів у 

Академії. 

4.4. Комісія у разі необхідності може звернутися до національного 

інформаційного центру академічної мобільності для надання рекомендацій 

щодо процедури визнання, а саме: надання роз'яснень, консультацій та 

рекомендацій з визнання Документів; проведення перевірки автентичності 

Документів; підтвердження статусу освітньої установи та (або) Програми; 

встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з Документами; 

визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав. 

Рекомендації національного інформаційного центру академічної 

мобільності оформлюються відповідним висновком. 

4.5. Заявнику може бути відмовлено у визнанні поданого Документа, 

якщо: 

1) документи видані освітніми установами або їх філіями, які не є 

офіційно визнаними в системі освіти держави, в якій вони функціонують; 

2) 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); 

3) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави; 

4) документи не є автентичними; 

5) документи видані за результатами навчання за період, що становить 

менше ніж один академічний рік навчання; 

6) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна 

набрана кількість навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів 

Європейської кредитної транспортно-накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх 

еквіваленту кількість академічних годин); 

7) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту 

оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, 

в якій функціонує освітня установа; 

8) 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; 

9) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа; 

10) 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; 



11) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі 

неавтентичного документа про попередню освіту; 

12) 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). 

4.6. Комісія готує проект Висновку, який подається до вченої ради 

Академії, яка приймає остаточне рішення про визнання іноземного документа 

про освіту / науковий ступінь/ вчене звання. 

4.7. Відділ міжнародного співробітництва оформлює та видає заявнику: 

Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту / науковий ступінь / 

вчене звання. 

Свідоцтво дійсне разом з оригіналом Документа та діє безстроково. 

 

ІV. Облік Свідоцтв про визнання 

4.1. Облік Свідоцтв здійснює Відділ міжнародного співробітництва 

Академії, який реєструє їх у відповідному журналі та електронному журналі 

визнання в Україні іноземних освітніх документів МОН (далі - електронний 

облік). Функціонування електронного обліку забезпечує ДП «Інформаційно-

іміджевий центр» МОН України. 

Для реєстрації Свідоцтва в електронній формі додаються електронні 

копії: 

1) Документа; 

2) додатка до Документа або іншого документа, в якому міститься 

інформація про зміст та тривалість навчальної програми, а також успішність; 

3) Висновку. 

Після занесення необхідної інформації до електронного обліку 

автоматично генеруються реєстраційний номер Свідоцтва та електронна версія 

Свідоцтва, яке оформлюється Відділом міжнародного співробітництва у 

друкованому вигляді. Оригінал Свідоцтва видається Заявникові. Копії 

залишаються у справі. 

4.2. Строк надання Заявнику Свідоцтва про визнання Документа не може 

перевищувати 45 календарних днів з дня надходження усіх документів та 

інформації, необхідних для здійснення процедури визнання. 

4.3. Підготовка друкованого Свідоцтва української мовою здійснюється 

за кошти Заявника. 

 

 

 



V. Перегляд і оскарження результатів 

5.1. У разі незгоди Заявника з результатами процедури визнання Заявник 

протягом трьох місяців з дня реєстрації повідомлення про відмову у визнанні 

іноземного освітнього документа або з дня реєстрації Свідоцтва в 

електронному обліку може звернутися до Комісії, що здійснювала процедуру 

визнання, із мотивованою заявою про перегляд справи та може надати 

додаткові документи щодо пройденої Програми та отриманої кваліфікації. У 

такому випадку Комісія переглядає всі додатково надані Заявником документи 

та проводить їх дослідження, у результаті якого попереднє рішення про 

визнання або відмову у визнанні може бути переглянуто. 

Якщо Заявник незадоволений результатом перегляду справи у Комісії, він 

може звернутися із заявою про перегляд справи до МОН. До заяви додаються 

наведені вище документи про порядок встановлення еквівалентності Документа 

про освіту.  

5.2. Рішення компетентного органу можуть бути оскаржені у судовому 

порядку. 



Додаток А 

Ректору Закладу вищої освіти  «Арт 

академія сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі» 

О.В.ГУМЕННІЙ 

від ___________________________ 

______________________________ 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 
(ПІБ заявника укр. та англ. мовамиl) 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу здійснити процедуру визнання документа про освіту  / науковий ступінь / вчене звання 

(назва документа, серія, №, дата видачі) 

 

ВИДАНИЙ НА ІМ’Я  (прізвище, ім’я, по батькові власника документа українською мовою 

відповідно до нотаріального перекладу запису в документі про освіту / науковий ступінь / вчене 

звання) 

 

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ (вказати назву навчального закладу) 

 

ЗА НАСТУПНОЮ ФОРМОЮ 

(денною/заочною/ вечірньою/ 

дистанційною/екстернатною тощо) 

РОКИ НАВЧАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ 

 

ЗА АДРЕСОЮ (вказати повну поштову адресу навчального закладу)  

 

ТЕЛЕФОН (навчального закладу) ФАКС 

 

E-MAIL (навчального закладу)   

САЙТ 

* Підтверджую, що наданий мною документ про освіту є автентичним і отриманий в 

установленому порядку 

 

                              ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНА З МЕТОЮ 

А) Працевлаштування  в Закладі вищої освіти  «Арт академія сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі» (вказати назву посади) 

 

Б) для продовження освіти у Академії (вказати спеціальність та освітню програму)   

                                 РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ПРОШУ ВИДАТИ 

а) особисто   

мені 

(так/ні) 

б ) довіреній особі 

за нотаріальним 

дорученням (так/ні) 

 в) іншій особі  

 (вказати ПІБ 

отримувача) 

г) надіслати  кур’єрською службою             

(вказати  адресу доставки, піб та контактний 

телефон отримувача) 

 



                                          ДАНІ ЗАЯВНИКА / ВЛАСНИКА 

ДОСТОВІРНА КОНТАКТНА АДРЕСА 

ЗАЯВНИКА(українською мовою вказати поштовий 

індекс, область, район, місто, вулиця, будинок, 

квартира) 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТНІ ДАНІ ЗАЯВНИКА(серія, 

номер, дата, ким виданий  паспорт) 

 

Контактний телефон (заявника) 

 

 

E-mail (заявника) 

 

Контактний телефон (власника) 

 

 

E-mail (власника) 

*мене проінформовано про те, що результатом процедури визнання може бути рішення про 

визнання документа або рішення про відмову у визнанні поданого документа 

 

 

                  

«_____»_____________ 202__ р.           ____________________          

/_____________________/ 

   день          місяць                                         Підпис заявника                Прізвище заявника 

 

 



ДОДАТОК 

 

№п/п Назва документів, що подаються 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надані копії з оригіналами звірено   ________________     

                                                                                            Підпис спеціаліста                               

 

Оригінали документів отримано       ________________      

                                                                                            Підпис заявника                                  

 

         «_____»_____________ 202_ р.        ____________________          

/_____________________/ 

             день          місяць                                   Підпис заявника                    Прізвище заявника 

 



Додаток Б 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Я, _____________________________________________________________ 

(ПІБ власника документів), паспорт серії ___ № _______, виданий 

___________________________________________________________________ 

(орган, яким виданий паспорт) «___» _________ _____ року, заявляю, що 

наданий мною до Закладу вищої освіти  «Арт академія сучасного мистецтва 

імені Сальвадора Далі» документ, який відноситься до сфери освіти і науки, є 

справжнім та був отриманий в установленому порядку.  

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 

2297-VI від 01.06.2010р., я даю згоду Закладу вищої освіти  «Арт академія 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі», Міністерству освіти і науки 

України, ДП «Інфоресурс» та ДП «Інформаційно-іміджевий центр» на обробку 

та зберігання моїх персональних даних, на запитування та отримання 

інформації (в тому числі у розпорядника ЄДЕБО ДП «Інфоресурс») в повному 

обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України; даю згоду 

на перевірку справжності наданих мною документів. Надаю ДП 

«Інформаційно-іміджевий центр» згоду на передачу даних до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти, адміністратором якої є ДП «Інфоресурс». Мої 

персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані 

третім особам (а саме: уповноваженим органам, організаціям та установам як 

на території України, так і за її межами) з метою забезпечення відносин у сфері 

освіти і науки та реалізації адміністративно-правових відносин. Дана згода 

надана мною безстроково. 

 

«_____»_____________ 202__ р.       ____________________                 

                                                          Підпис  власника документів             ПІБ  

 

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Я, _____________________________________________________________ 

(ПІБ заявника), паспорт серії ___ № _______, виданий 

___________________________________________________________________ 

(орган, яким виданий паспорт) «___» _________ _____ року на виконання 

вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 

01.06.2010р., даю згоду МОН України та ДП «Інформаційно-іміджевий центр» 

на обробку та зберігання моїх персональних даних в повному обсязі та в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. Мої персональні 

дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам (а 

саме: уповноваженим органам, організаціям та установам в Україні) тільки у 

випадках, передбачених законодавством України. Дана згода надана мною 

безстроково. 

«_____»_____________ 202__ р.      ____________________                 

                                                          Підпис  власника документів             ПІБ  


