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Про визнання документів про освіту

У зв’язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації 
проти України та у зв’язку із підтримкою цієї агресії з боку Республіки Білорусь, 
Міністерство освіти і науки рекомендує до набрання чинності Порядком 
визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та 
Порядком визнання в Україні документів про загальну середню, професійну 
(професійно-технічну), фахову передвищу освіту, що відповідають 2–5 рівням 
Національної рамки кваліфікацій, виданих закладами освіти іноземних держав, 
призупинити прийом для здійснення процедури визнання документів про освіту, 
виданих громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь закладами 
освіти та установами цих країн, окрім тих, які отримали в Україні статус біженця 
або особи, яка потребує додаткового захисту, або які отримали посвідку на 
постійне проживання в Україні, або вступили до 2021–2022 навчального року 
включно та навчаються у закладах освіти, або вступили до закладів освіти на 
підставі індивідуального дозволу МОН.

Процедура визнання документів про освіту, виданих громадянам Російської 
Федерації або Республіки Білорусь закладами освіти та установами цих країн, які 
були подані до компетентних органів на процедуру визнання до 24.02.2022, 
здійснюється в загальному порядку з урахуванням інформації, зазначеної в 
абзаці 3 цього листа.

Процедура визнання документів про освіту, виданих закладами освіти та 
установами Російської Федерації або Республіки Білорусь, здійснюється за 
умови наявності повної інформації, необхідної для прийняття відповідного 
рішення, без відправлення додаткових запитів до закладів освіти та установ 
Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі відсутності такої інформації, 
процедура визнання призупиняється. 
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Облік свідоцтв про визнання іноземних документів про освіту, виданих 
компетентними органами, в електронному журналі визнання в Україні іноземних 
освітніх документів Міністерства освіти і науки забезпечуватиметься державним 
підприємством «Інформаційно-іміджевий центр» з врахуванням зазначеного в 
першому та другому абзацах цього листа.
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