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З метою здійснення процедури визнання Відкритим міжнародним 
університетом розвитку людини «Україна» документів про освіту (дипломів, 
наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих закладами освіти інших держав,

1. Вважати наказ президента Університету №108 від 17 липня 2018 року та 
Положення про комісію Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» з визнання документів про освіту (дипломів, наукових 
ступенів, вчених звань та ін.), виданих закладами освіти інших держав, 
затверджене цим наказом, такими, що втратили чинність.
2. Внести зміни та затвердити нову редакцію Положення про комісію 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» з визнання 
документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), 
виданих закладами освіти інших держав (додається).
3. Затвердити новий склад комісії Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» з визнання документів про освіту (дипломів, 
наукових ступенів, вчених звань та ін.), виданих закладами освіти інших держав 
(далі -  Комісія):

Кучерявий І.Т. -  перший проректор, голова Комісії;
Веденєєва О.А. -  начальник управління міжнародної освіти та документального 
супроводу вступу, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник 
голови Комісії; 
члени комісії:
Коляда О.П. -  проректор з освітньої діяльності;
Давиденко Г.В. -  проректор з наукової та міжнародної діяльності;
Таланчук І.В. -  начальник служби президента, юрисконсульт;
Карпенко О.А. -  вчений секретар Вченої ради;
Батурін В.В. -  начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без 
громадянства.

4. Контроль за виконань гги на першого проректора
Кучерявого І.Т.

НАКАЗУЮ

Президент Петро ТАЛАНЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом від « /3  » червня 2022 р. № У /

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» з визнання документів про освіту, виданих закладами освіти
інших держав

І. Загальні положення
1.1. Комісія з визнання документів про освіту, виданих закладами освіти 

інших держав (далі -  Комісія) є постійно діючим робочим органом Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі -  Університет), яка 
створюється при Вченій раді Університету.

1.2. Склад Комісії затверджується наказом президента Університету. До 
складу Комісії на постійній основі входять:

- перший проректор;
- проректор з освітньої діяльності;
- проректор з наукової та міжнародної діяльності;
- начальник служби президента;
- юрисконсульт;
- начальник управління міжнародної освіти та документального супроводу 

вступу, відповідальний секретар приймальної комісії;
- начальник відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства;
- вчений секретар Вченої ради.
До роботи Комісії на постійній основі залучаються експерти, до складу яких 

обов’язково входять голови науково-методичних об’єднань університету, 
керівники навчально-виховних підрозділів (директори інститутів базової 
структури).

1.3. Комісія утворюється з метою здійснення процедури визнання 
Університетом документів про освіту (Далі -  Документ) для забезпечення права 
громадян, які здобули середню, середню професійну, професійну освіту у 
закладах освіти інших держав, на продовження навчання та/або 
працевлаштування відповідно до законодавства України та здобутих в іноземних 
закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та/або пройдених періодів навчання 
для забезпечення права громадян, які здобули вищу освіту або пройшли певний 
період навчання у закладах освіти інших держав, на продовження навчання та/або 
провадження професійної діяльності відповідно до законодавства України.

1.4. Комісія приймає рішення, керуючись законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 
«Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», 
ратифікованою Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання 
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», наказом МОН України від 
05.05.2015 №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за 
№614/27059, постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 №686 «Про 
реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів
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вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з 
використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи набору іноземних 
вступників до закладів вищої освіти», цим Положенням, та використовує такі 
документи і джерела: реєстр апостиля, реєстр документів про освіту, стандарт 
оформлення документів про середню, середню професійну, професійну та вищу 
освіту іноземних країн, реєстр органів акредитації/забезпечення якості освіти, 
міністерств освіти, асоціацій агенцій із акредитацій/забезпечення якості освіти, 
офіційні національні публікації про освітню систему; вебсайти визнаних 
міжнародних організацій, вебсайти мереж оцінювачів дипломів; національні 
рамки кваліфікацій, відповідні міжнародні договори, академічний рейтинг 
університетів світу Academic Ranking of World Universities (ARWU).

1.5. Для розгляду заяв про визнання документів про освіту президент 
Університету, у разі потреби, видає наказ про залучення до складу Комісії 
провідних фахівців із числа науково-педагогічних працівників Університету 
відповідної спеціальності.

1.6. Процедура визнання і встановлення дійсності Документа є обов’язковою 
при прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 
ступінь (рівень) освіти.

1.7. Зазначена у п.1.6 цього Положення процедура проводиться в 
Університеті або у Міністерстві освіти і науки України за вибором осіб 
(заявників), які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) 
освіти.

1.8. Для проходження процедури, зазначеної у п. 1.6 цього Положення, в 
Університеті заявник подає документи згідно переліку, зазначеного в п.2.1.1 цього 
Положення.

1.9. У разі обрання проходження процедури визнання і встановлення 
дійсності Документа у Міністерстві освіти і науки України Заявник підписує 
зобов’язання щодо необхідності надати до Університету відповідні документи у 
строк не пізніше 4 місяців із дня зарахування Заявника до Університету (Додаток
4).

II. Порядок подання іноземних документів про освіту
2.1. Комісія розглядає подані Заявником у паперовому та/або електронному 

вигляді у форматі цифрових зображень документи.
2.1.1. Перелік документів, необхідних для визнання документів про освіту:
•заява українською мовою на здійснення процедури визнання документа про

освіту (Додаток 1);
•квитанцію про оплату додаткової освітньої послуги «визнання іноземного 

документа про освіту»;
•оригінал та копія документа про освіту зі штампом «Apostille» відповідної 

установи іноземної країни, якою видано документ, та його нотаріально 
засвідчений переклад;

•оригінал та нотаріально засвідчений переклад додатка до документа про 
освіту зі штампом «Apostille», в якому зазначається інформація про форму та 
термін навчання, систему оцінювання знань, перелік навчальних дисциплін
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(предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин 
(кредитів), кількість семестрів, навчальних тижнів, практик, курсових, випускних 
робіт;

•копії документів про попередню освіту (у разі необхідності). Якщо 
документ виданий іноземною мовою, також подається його нотаріально 
засвідчений переклад;

•копія документа, що засвідчує особу власника документів про освіту 
(паспорт громадянина);

•копії документів, що засвідчують особу заявника та його повноваження 
(довіреність на представництво інтересів з питань процедури визнання, договір на 
надання правової допомоги, тощо), якщо заявником не є власником документів (у 
разі необхідності з нотаріально засвідченими перекладами українською мовою);

•копія документа про зміну прізвища власника іноземного документа про 
освіту (у разі необхідності);

•заява (згода) власника документа про освіту на обробку його персональних 
даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» 
(Додаток 2);

•розписка-попередження Заявника щодо необхідності проходження 
процедури визнання Документа і надання повного пакету документів, 
передбачених цим Положенням, не пізніше 1 (одного) місяця з дати зарахування 
(прийняття на роботу) іноземця/біженця/особи без громадянства до Університету 
(Додаток 3).

Документ, що засвідчує особу, та оригінали іноземних документів про освіту 
після прийняття заяви про визнання повертаються власнику.

Документи про освіту та інші іноземні документи, що подаються Заявником, 
легалізуються та перекладаються українською мовою відповідно до законодавства 
України.

Документи подаються Заявником протягом першого місяця навчання або 
працевлаштування власника Документа згідно вимог чинного законодавства 
України та цього Положення.

Документи подаються до відділу по роботі з іноземцями та особами без 
громадянства, де реєструються у відповідному журналі за номером, датою 
подання та переліком (описом).

Відповідальний працівник відділу по роботі з іноземцями та особами без 
громадянства перевіряє відповідність цифрових зображень/копій оригіналам 
документів, зазначених у цьому пункті, разом із засвідченими перекладами 
поданих документів українською мовою.

Процедура визнання документа про освіту, на підставі якого іноземець 
вступає до закладу вищої освіти, здійснюється МОН України або закладом вищої 
освіти протягом чотирьох місяців після зарахування іноземця згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 №686 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і 
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням 
Єдиної міжвідомчої інформаційної системи набору іноземних вступників до 
закладів вищої освіти».
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2.2. Комісія приймає до розгляду лише ті документи Замовника, які 
засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій 
країні (для країн -  учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів (Гаага, 1961), -  проставлення штампа «Apostille»).

2.3. Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або 
неправильно оформлені, Комісія може повернути документи без розгляду 
протягом 10 робочих днів із дня реєстрації заяви, про що повідомляється 
Заявнику із зазначенням недоліків, які необхідно усунути.

III. Процедура визнання іноземних документів про освіту
3.1. Комісія для проведення процедури визнання освітніх документів має 

здійснити такі заходи:
1) провести перевірку автентичності Документа та додатка до нього;
2) підтвердити або не підтвердити статус освітньої установи, яка видала 

Документ;
3) визначити або не визначити рівноцінність академічних та/або професійних 

прав, що надаються власнику Документа в країні походження Документа, правам, 
які надаються при отриманні відповідної освіти в Україні.

3.2. Під час розгляду звернень від біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, Комісія у разі недостатньої інформації для 
проведення процедури визнання Документів може включати спеціально 
організовані екзамени, тестування, співбесіди.

3.3. Комісія у разі необхідності може звернутися до Державного 
підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки 
України, який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№924 виконує функції Національного інформаційного центру академічної 
мобільності для надання рекомендацій щодо процедури визнання, а саме:

- надання роз'яснень, консультацій та рекомендацій із визнання Документів;
- проведення перевірки автентичності Документів;
- підтвердження статусу освітньої установи;

встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з 
Документами;

- визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав.
3.4. За результатами розгляду наданих Документів Комісія готує Висновок, 

яким або підтверджує визнання Документа, або відмовляє у визнанні поданого 
Документа. У разі відмови Заявнику видається під розписку (надсилається) 
засвідчена копія Висновку із зазначенням підстав прийняття такого рішення. При 
відмові у визнанні Документа Університет приймає рішення стосовно 
відрахування іноземця/біженця/особи без громадянства, який надав даний 
Документ.

3.5. Рішенням Комісії про визнання підтверджується право власника 
Документа на навчання або працевлаштування в Університеті, про що видається 
Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі -  Свідоцтво). 
Свідоцтво складається друкованим способом українською мовою, а в разі 
необхідності за заявою власника/заявника -  додатково іншою мовою.

3.5.1. Свідоцтво дійсне разом із оригіналом Документа та діє безстроково.
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3.5.2. Університет у разі зарахування на навчання власника Документа, що 
отримав Свідоцтво Міністерства освіти і науки України, має право переглянути 
результати процедури визнання, але виключно в бік більш сприятливих 
результатів для власника. У такому разі Комісія проводить власний аналіз із 
урахуванням рішення Міністерства освіти і науки України та вимог закладу вищої 
освіти до певної Програми і навичок власника Документа та приймає остаточне 
рішення про визнання.

3.5.3. Відповідальна особа відділу по роботі з іноземцями та особами без 
громадянства має зареєструвати Свідоцтво в електронному журналі визнання в 
Україні іноземних освітніх документів Міністерства освіти і науки України (далі -  
електронний облік).

3.5.4. Для реєстрації Свідоцтва заповнюються в електронній формі проект 
Свідоцтва та додаються електронні копії таких документів:

1. Документа;
2. Додатка до Документа та/або іншого документа, в якому міститься 

інформація про зміст та тривалість Програми, а також успішність із навчальних 
дисциплін;

3. Висновку.
Ці Документи подаються разом із засвідченими в установленому порядку 

перекладами, крім документів англійською та російською мовами.
3.5.5. Після занесення інформації до електронного обліку автоматично 

генеруються реєстраційний номер Свідоцтва та електронна версія Свідоцтва, яке 
оформлюється Університетом у друкованому вигляді. Оригінал Свідоцтва 
видається Заявникові.

Голова Комісії перевіряє якість внесення інформації та несе відповідальність 
за відповідність прийнятих рішень нормам міжнародних і національних 
нормативно-правових актів, а також за випадки внесення неповної та/або 
некоректної інформації з порушенням вимог до електронного обліку.

3.5.6. Строк надання Заявнику Свідоцтва не може перевищувати 4 (чотирьох) 
місяців із дня зарахування іноземця/біженця/особи без громадянства до 
Університету. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання 
завершується не пізніше початку другого семестру першого року навчання 
власника Документа прийняттям відповідного Висновку.

3.6. У разі незгоди Заявника з результатами процедури визнання Комісія має 
право здійснювати перегляд прийнятого рішення щодо визнання/невизнання 
Документів Заявника. За наявності мотивованої заяви та додаткових відомостей 
Комісія переглядає всі надані Заявником документи та проводить додаткове 
дослідження.

3.7. Інформація про процедуру визнання розміщується на сайті Університету.

Ольга ВЕДЕНЄЄВА 
Віктор ШАМРАЙ

Начальник управління міжнародної освіти 
та документального супроводу вступу 
Начальник юридичного відділу
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Додаток 1 до Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» з визнання документів 

про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), 
виданих закладами освіти інших держав, 

затвердженого наказом вія /С ?  2(У ^ р. № ...̂  ^

Президенту 
закладу вищої освіти 
«Відкритий міжнародний 
університет
розвитку людини «Україна» 
Таланчуку П.М.

В ІД  (ПІП заявника українською мовою)

або Представника (ПІП представника),
який представляє інтереси (ПІП власника
документа українською мовою)

ЗАЯВА
ПРОШ У ЗДІЙСНИТИ ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАННЯ ДОКУМ ЕНТА ПРО ОСВІТУ В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАЇНА» (назва документа, серія, №, 
дата видачі)

ВИДАНОГО НА ІМ ’Я (прізвище, ім’я, по батькові власника документа українською мовою відповідно до нотаріального 
перекладу запису в документі про освіту)

н а в ч а н н я  з д і й с н ю в а л о с ь  (в к а за т и  н а зв у  з а к л а д у  о с в іт и )

ЗА ТАКОЮ  ф о р м о ю  (денною/заочною/ вечірньою/ 
дистанційною/екстернатною тощо)

РОКИ НАВЧАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ

ЗА АДРЕСОЮ  (вказати повну поштову адресу закладу освіти)

ТЕЛЕФ ОН (закладу освіти) ФАКС E-MAIL (за к л а д у  о с в іт и )  
САЙТ https:

*  П ІДТВЕРДЖ У Ю , Щ О  Н А Д А Н И Й  М Н О Ю  Д О К У М Е Н Т  П РО  О С В ІТУ  Є А В Т Е Н Т И Ч Н И М  І  О ТРИ М А Н И Й  У В С ТАН О В Л ЕН О М У  П О РЯ ДК У

П РО Ц ЕДУРА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНА З М ЕТОЮ
А) п р а ц е в л а ш т у в а н н я  (вказати назву установи)

І І І

Б) ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ (вказати назву закладу середньої/вищої освіти, а також рівень освіти, здобуття якого 
планується) ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

РІШ ЕН Н Я ПРО ВИЗНАННЯ П РОШ У ВИДАТИ
А)ОСОБИСТО 
м е н і  ( т а к /н і )

Б ) ДОВІРЕНІЙ 
ОСОБІ ЗА 
НОТАРІАЛЬНИМ 
ДОРУЧЕННЯМ
(так/ні)

В) ПРЕДСТАВНИКОВІ, 
ЩО ПОДАЄ ЦЮ ЗАЯВУ 
(вказати ПІП)

Г) НАДІСЛАТИ КУР’ЄРСЬКОЮ СЛУЖБОЮ
(вказати адресу доставки, ПІП та контактний телефон отримувача)

ДАНІ ЗАЯВНИКА / ВЛАСНИКА
ДОСТОВІРНА КОНТАКТНА АДРЕСА ЗАЯВНИКА (українською 
мовою вказати поштовий індекс, область, район, місто, вулицю, 
будинок, квартиру)

ПАСПОРТНІ ДАНІ ЗАЯВНИКА (серія, номер, дата, ким 
виданий паспорт)

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН (заявника) E-MAIL (заявника)

КОНТАКТНИМ ТЕЛЕФОН (власника) E-MAIL (власника)
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*М Е Н Е  П О ІН Ф О РМ О ВАН О  ПРО ТЕ, Щ О  РЕЗУЛЬ ТА ТО М  П РО Ц ЕД У РИ  В И ЗН А Н Н Я  М О Ж Е Б У Т И  Р ІШ Е Н Н Я  П РО  В И ЗН А Н Н Я  Д О К У М ЕН ТА  
________________________________________________________________А Б О  Р ІШ Е Н Н Я  П Р О  В ІД М О В У  У  В И ЗН А Н Н І П О ДАН О ГО  Д О К У М ЕН ТА ________________________________________________________________

«____ » ______________ 2022 р.   /______________________/
день місяць Підпис заявника Прізвище заявника
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Додаток 2 до Положення 
про Комісію Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» з визнання документів 
про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), 

виданих закладами освіти інших держав, 
затвердженого Наказом від p.

ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ Власник
документів

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я,

  (ПІП), фактично проживаю за адресою

документ, що посвідчує особу, -  паспорт серія __________________  №______________,
заявляю, що надані мною до Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» документи є справжніми та були отримані в установленому порядку.

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 
p. № 2297-VI я надаю згоду Міністерству освіти і науки України, ДП «Інформаційно- 
іміджевий центр, ДП «Інфоресурс», Управлінню міжнародного співробітництва та протоколу 
Міністерства освіти і науки України та ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» на обробку та зберігання моїх персональних даних, запитування та 
отримання інформації стосовно перевірки справжності наданих мною документів, перевірку 
даних про мою освіту, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та в 
інших установах, з метою визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім 
особам: уповноваженим органам, організаціям та установам як на території України, так і за її 
межами.

Дана мною згода діє безстроково, але в будь-якому випадку дається на термін до 
досягнення мети обробки персональних даних і може бути відкликана за заявою, направленою 
до МОН України, ДП «Інформаційно-іміджевий центр» та ЗВО «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна».

«____ »   2022 р ___________________
/___________________І

день  м іс я ц ь  П ід п и с  вла сн и к а  П р ізви щ е, ін іц іа ли  вла сни ка



Заявник

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я,

______ (ПІП), фактично проживаю за адресою: місто, вулиця, будинок, документ, що
посвідчує особу, -  паспорт серія _____________  №  , дію від імені

ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ

______ (ПІП) на підставі
____________________________________________________________ (назва документа) і на
виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297- 
VI даю згоду Міністерству освіти і науки України, ДП «Інформаційно-іміджевий центр», 
Управлінню міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства освіти і науки України 
та ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на обробку та 
зберігання моїх персональних даних та персональних даних у повному обсязі та в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України, з метою визнання в Україні дорученого мені 
власником іноземного документа про освіту.

Мої персональні дані, та персональні

(ПІП) на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам (уповноваженим 
органам, організаціям та установам в Україні) тільки у випадках, передбачених 
законодавством України.

Дана мною згода діє безстроково, але в будь-якому випадку дається на термін до 
досягнення мети обробки персональних даних і може бути відкликана за заявою, направленою 
до МОН України, до ДП «Інформаційно-іміджевий центр», Управлінню міжнародного 
співробітництва та протоколу Міністерства освіти і науки України та ЗВО «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Підтверджую, що на наданій згоді на обробку персональних даних від власника 
документів, підпис власника освітнього документа виконано ним власноручно.

«____ » _______________  2022 р. ______________________
/ /

день місяць Підпис заявника Прізвище, ініціали
заявника



Додаток 3 до Положення 
про Комісію Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» з визнання документів 
про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), 

виданих закладами освіти інших держав, 
затвердженого наказом від /Р  Р&  20 р. № 4і

Розписка-попередження 

я,_______________________________________________________________ (ПІП),
ознайомлений із переліком документів для проходження процедури визнання 
документів про освіту, виданих закладами освіти інших держав, та попереджений 
про те, що для проходження процедури визнання необхідно надати повний 
перелік документів не пізніше 1 (одного) місяця з дати зарахування (прийняття на 
роботу)
________________________________________________________________ _ ( Ш П )
до Університету «Україна».

Перелік документів:
• заява українською мовою на здійснення процедури визнання документа про освіту;
• квитанція про оплату додаткової освітньої послуги «визнання іноземного документа про 

освіту»;
• оригінал та копія документа про освіту зі штампом «Apostille» відповідної установи 

іноземної країни, якою видано документ, та його нотаріально засвідчений переклад;
• оригінал та нотаріально засвідчений переклад додатка до документа про освіту зі 

штампом «Apostille», в якому зазначається інформація про форму та термін навчання, систему 
оцінювання знань, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг 
аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів, навчальних тижнів, практик, 
курсових, випускних робіт;

• копії документів про попередню освіту (у разі необхідності). Якщо документ виданий 
іноземною мовою, також подається його нотаріально засвідчений переклад;

• копія документа, що засвідчує особу власника документів про освіту (паспорт 
громадянина);

• копії документів, що засвідчують особу заявника та його повноваження (довіреність на 
представництво інтересів з питань процедури визнання, договір на надання правової допомоги, 
тощо), якщо заявник не є власником документів (у разі необхідності з нотаріально засвідченими 
перекладами українською мовою);

• копія документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (у разі 
необхідності);

• заява (згода) власника документа про освіту на обробку його персональних даних 
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

• розписка-попередження Заявника щодо необхідності проходження процедури визнання 
Документа і надання повного пакету документів, передбачених цим Положенням, не пізніше 1 
(одного) місяця з дати зарахування (прийняття на роботу) іноземця/біженця/особи без 
громадянства до Університету «Україна».

 20    ______________
(дата) (підпис) ПІП
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Додаток 4 до Положення 
про Комісію Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» з визнання документів 
про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.), 

виданих закладами освіти інших держав, 
затвердженого наказом від -ДУ 2QgtSzip.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Я ________________________________________________________________________
(ПІП),

попереджений про необхідність надання до Університету «Україна» документів, 
які підтверджують визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів 
вищої освіти не пізніше 4 (чотирьох) місяців із дня зарахування до Університету 
«Україна».

Я погоджуюсь, що у разі ненадання відповідних документів у зазначений 
строк мене буде відраховано з Університету «Україна».

 20    ______________
(дата) (підпис) ПІП
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