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Останнім часом актуальності набуло питання організації навчання 

іноземних студентів в Україні, адже щороку ВНЗ України приймають студентів 

більше, ніж зі 150 країн світу. Це обумовлено тим, що наша держава надає 

широкий спектр освітніх послуг, а саме: іноземні студенти мають можливість 

навчатися більш, ніж у 240 ВНЗ, здобувати освіту українською, російською та 

англійською мовами, а також вільно вибирати спеціальність.  

Приваблює іноземних студентів і вартість навчання та проживання, що 

значно відрізняється від закордонних реалій. Слід наголосити, що українські 

університети мають хорошу репутацію у світі, яка постійно виходить на новий 

рівень за рахунок інноваційних наукових та практичних відкриттів як 

студентів, так і викладачів, адже досить часто українці перемагають у 

престижних світових програмах, що підтверджує якість нашої освіти. 

Метою написання даної роботи є висвітлення усіх особливостей визнання 

документів про освіту іноземних громадян в Україні (раніше  так звана 

нострифікація). 

Насамперед, слід зазначити, що ця процедура здійснюється  

індивідуально, забезпечує права громадян, які здобували освіту за кордоном та 

надає можливість продовжувати освіту чи успішно працевлаштуватись на 

території України. 

Перевіркою оригінальності чи організацією експертизи документів про 

освіту, присвоєними ВНЗ іноземних держав займаються як ВНЗ (вищі 

навчальні заклади від 5 травня 2015 року) та МОН ( міністерство освіти та 

науки).  Вони повинні безпосередньо діяти за принципом «єдиного вікна», 

тобто це доводить зручність та прозорість діяльності даних органів. 

Підготовкою для прийняття МОН рішення щодо визнання документів 

займається ДП «Інформаційно-іміджевий центр». Подати документи про освіту 

особисто для здійснення процедури визнання можна за адресою: м. Київ, вул. 
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В’ячеслава Чорновола, 25, ДП «Інформаційно-іміджевий центр» відповідно 

до графіку. Дистанційну подачу документів можна здійснити на 

сайті http://naric.i [1]. На даному сайті також розміщена інформація про 

процедуру подачі, перелік документів, необхідних для визнання та процедурою 

видачі рішення. Дане рішення підтверджує визнання  відповідних документів 

про освіту, які видані ВНЗ іноземних держав на Україні. 

Вищі навчальні заклади проводять процедуру визнання іноземних 

документів про освіту в тому випадку, коли власник цих документів вступає до 

цього ж університету.  

Для виконання функції, яка покладена на ВНЗ України, він створює 

Комісію з визнання. Для зарахування на навчання особа повинна надати 

документ про здобутий відповідний рівень освіти в певній країні та успішно 

пройти співбесіду. Звідси випливає ще той факт, що іноземець, котрий виявив 

бажання навчатись в Україні повинен володіти державною мовою на рівні, який 

є достатнім для засвоєння навчального матеріалу. Відповідно, співбесіда буду 

проводитись з предмету, який має найбільш вагоме значення для певної 

спеціальності. 

Даний компетентний орган повинен відповідати за коректність прийняття 

рішень та діяти відповідно до міжнародних та національних норм. Рішення 

Комісії з визнання є видача свідоцтва про визнання іноземного документа про 

освіту, яка дає право навчатись або працювати в даному ВНЗ.    

Підсумовуючи вище викладене, хочемо сказати, що якість та доступність 

української освіти сприяє збільшенню чисельності іноземних студентів. Тому з 

кожним роком держава повинна вдосконалювати та спрощувати систему 

прийому закордонних громадян. У даній роботі висвітлено усі особливості 

визнання іноземних документів про освіту та доведено, що дана процедура  

забезпечує права іноземців продовжити освіту та професійну діяльність в 

Україні. 
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