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Європейський простір вищої освіти: п'ята
свобода - свобода руху знання

Ключові настанови структурної реформи ЄПВО
для подолання перешкод на шляху руху
знань/академічної мобільності:

3 цикли освіти

Визнання

Забезпечення
якості
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ФОКУС
НА ВИЗНАННІ

“Якщо визнання не працюватиме
належним чином у межах
ЄПВО...Болонська система ступенів,

подвійні дипломи, мобільність студентів
та викладачів, інтегрування навчання
протягом життя у вищу освіту та інше
перетвориться на пусті балачки.”

Звіт Робочої групи з визнання
Групи супроводу Болонського процесу

(BFUG WG Recognition Report, 2012)
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МОН

з метою продовження навчання та/або
працевлаштування власника кваліфікації на
території України

ЗВО

з метою зарахування власника кваліфікації на
навчання та/або працевлаштування в
обраному ЗВО

ENIC

ДП «Інформаційно-іміджевий центр» в сфері
управління МОН, на який покладено функції
Національного інформаційного центру
академічної мобільності – супровід процедури
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проводить процедуру визнання або окремі етапи із наданням висновку, надає
роз'яснення та рекомендації; інформаційний супровід,
надає консультаційну допомогу компетентним органам, у тому числі здійснює:

перевірку автентичності документів

реєстрацію свідоцтва про визнання ЗВО та
свідоцтва про визнання МОН в
електронному обігу МОН

підтвердження статусу освітньої
установи та програми; оцінку
кваліфікацій; визначення академічних
та/або професійних прав

забезпечення моніторингу відповідності
законодавству рішення ЗВО

Представляє Україну у Мережі національних інформаційних центрів
ENIC -NARIC Networks
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Попри те, що понад 50 країн світу підписали та ратифікували
Конвенцію про визнання кваліфікацій з вищої освіти

в європейському регіоні (Лісабонська конвенція), на практиці
структури та процедури визнання помітно відрізняються
між країнами
Прагнучи удосконалити національні інфраструктури визнання
у світлі принципів Лісабонської конвенції, компетентні органи різних
країн Європи об’єднали зусилля в межах проєктів Єврокомісії

В тому числі за участі:

Міністерства освіти і науки України
ENIC Ukraine
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TPG ON LRC IN EHEA COUNTRIES – ТЕМАТИЧНА
ПАРТНЕРСЬКА ГРУПА З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ЛІСАБОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИЗНАННЯ (ПІД
УПРАВЛІННЯМ ЗАГАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ERASMUS+BFUG
ТА КООРДИНАЦІЄЮ РАДИ РЕКТОРІВ ІТАЛІЙСЬКИХ
ЗВО ТА CIMEA (NARIC ІТАЛІЇ)
http://www.ehea.info/page-peer-group-B-LRC

2

I-COMPLY: IMPLEMENTATION OF LRC COMPLIANT
RECOGNITION PRACTICES IN THE EHEA – ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
ПРАКТИК ВИЗНАННЯ У ЄПВО ВІДПОВІДНО
ДО ЛІСАБОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ВИЗНАННЯ
ПІД КООРДИНАЦІЄЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І
НАУКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ З ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
(NUFFIC) КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ

TPG on LRC in EHEA countries – тематична партнерська
група з імплементації Лісабонської конвенції
про визнання, 2018-2020 – 15 партнерів
АЛБАНІЯ

МАЛЬТА

•

•

•

Міністерство освіти, спорту та
молоді
ENIC (Центр освітніх послуг)

•

Міністерство освіти та
працевлаштування
ENIC-NARIC (NCFHE)

БІЛОРУСЬ

ФРАНЦІЯ

•

•

ENIC (Національний інститут вищої
освіти

ЕСТОНІЯ
•

ENIC-NARIC (Фундація Архімеда)

ІТАЛІЯ
•
•
•

Міністерство освіти, університетів і
досліджень
Конференція ректорів ЗВО
ENIC-NARIC (CIMEA)

- ENIC-NARIC (CIEP)

УКРАЇНА
•
•

Міністерство освіти і науки
ENIC Ukraine (ДП «Інформаційноіміджевий центр»)
EQUAR
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕЄСТР ЗЯВО
ESU
ЄВРОПЕЙСЬКА СТУДЕНТСЬКА РАДА

EUA
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

TPG on LRC in EHEA countries – тематична партнерська
група з імплементації Лісабонської конвенції
про визнання.
Цілі для досягнення до 2020 року і надалі:
Законодавча база на національному рівні,
оптимальна для імплементації ЛКВ
Автоматичне визнання
Діджиталізація: бази даних для національних
та іноземних дипломів, процедур визнання,
використання блокчейну для захисту інформації
Національна процедура визнання кваліфікацій біженців, не
підтверджених документами
Результати навчання, додаток до диплому,
визнання попереднього навчання
Суттєва різниця та прозоре оцінювання

Дослідження та діалог щодо імплементації ЛКВ ЗВО

TPG on LRC in EHEA countries – тематична партнерська
група з імплементації Лісабонської конвенції
про визнання
Зустріч TPG B + семінар
щодо підробленим
документів та фабрик
дипломів
(Тирана, Албанія,
31/01/19)

Зустріч TPG B + семінар
щодо суттєвої різниці
(Болонья, 24/06/19)

Рішення
про підготовку
Європейського звіту
оцінки

Запуск трьох
допоміжних проєктів

Програми мобільності
фахівців для обміну
досвідом

Зустріч TPG B +
семінар щодо
надання інформації
(Франція)

Посилення зв’язку між
забезпеченням якості
та визнанням

Застосування
діджиталізації
для запобігання
підробленим
документам та
фабрикам дипломів

Звіт до Конференції
міністрів освіти ЄПВО
2020 (Рим, Італія)

Зроблено

Наступні кроки

I-Comply: Імплементація практик визнання у ЄПВО
відповідно до Лісабонської конвенції з визнання,
2019-2020: 5 партнерів + керівна група
ІТАЛІЯ

ПОЛЬЩА

•

•

•
•

Міністерство освіти, університетів і
досліджень
Конференція ректорів ЗВО
ENIC-NARIC (CIMEA)

ЛИТВА
•

ENIC-NARIC (Центр оцінки якості у
вищій освіті)

ENIC-NARIC (Національне агентство
академічних обмінів)

УКРАЇНА
•
•

Міністерство освіти і науки
ENIC Ukraine

ДАНІЯ

КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДІВ

ЕСТОНІЯ

•

ФРАНЦІЯ

•

Міністерство освіти, культури і
науки
ENIC-NARIC (NUFFIC)

НОРВЕГІЯ

I-Comply: Імплементація практик визнання у ЄПВО
відповідно до Лісабонської конвенції з визнання, 2019-2020
Відправні пункти:
• Звіт про імплементацію Болонського процесу 2018
• Фокус на автоматичне інституційне визнання (проєкт FAIR)

• Закон vs Практика?

Цілі проєкту:
• Прозора національна законодавча база та інфраструктура
• Посилення відповідності ЗВО вимогам ЛКВ
• Спільне розуміння автоматичного визнання
• Визначення взірцевих практик в Європі та вироблення рекомендацій
• Застосування результатів

Фокус на вдосконалення законодавства та інфраструктур
визнання у 5 країнах-партнерах в межах ЄПВО відповідно до ЛКВ

I-Comply: Імплементація практик визнання у ЄПВО
відповідно до Лісабонської конвенції з визнання

Установча зустріч
партнерів проєкту
(Гаага, 7 травня 2019)

Укладання дорожньої
карти, відповідно
до результатів
самоаналізу

Імплементація реформ за
підтримки партнерських
нарад протягом фази
імплементації

Зроблено

Самоаналіз для визначення
простору для вдосконалення на
базі карток показників (відповідно
до ЛКВ та рекомендацій проєктів
FAIR, IMPACT, Звіту моніторингу ЛКВ
2016, Звіту імплементації Болонської
угоди 2018) та попередньо
визначених індикаторів

Укладання блок-схем
національних
інфраструктур визнання

Встановлення ключових
показників ефективності для
відстеження прогресу шляхом
перевірок партнерів

Проведення трьох
навчальних заходів
партнерів (PLA):
Підтримка ЗВО
Автоматичне визнання
(Україна, 2020)
Ст. VII: кваліфікації біженців

Моніторинг прогресу відповідно
до КПЕ та загальних
рекомендацій

Звіт щодо взірцевих
практик та
рекомендацій,
Онлайн Європейський
семінар для
стейкхолдерів в межах
ЄПВО

Наступні кроки

I-Comply: Імплементація практик визнання у ЄПВО
відповідно до Лісабонської конвенції з визнання, 2019-2020

ФОКУСИ УВАГИ:
1. Компетенція влади
2. Критерії та процедури

2.1 Загальні (законодавчі вимоги)
2.2 Значна різниця
2.3 Автоматичне визнання
2.4 Кваліфікації біженців

2.5 Визнання попереднього навчання
2.6 Терміни обробки документів та право на
апеляцію

3. Надання інформації та прозорість
4. Центр ENIC
5. Імплементація європейського стандарту ESG 1.4

АКАДЕМІЧНЕ ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ В УКРАЇНІ:
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Подання заявки
на навчання та копії
освітнього документа

Попередній аналіз
освітнього документа,
запрошення на навчання

Вступні випробування
та прийняття рішення
щодо зарахування

Подання документів
на візу та в'їзд в Україну

Подання заяви на визнання
іноземної кваліфікації до компетентного органу
(якщо освітній документ не був визнаний
раніше)*

Відмова
у визнанні

Визнання в МОН
із залученням ENIC Ukraine
з метою навчання та/або
працевлаштування в Україні

Проведення ENIC Ukraine процедури
або окремих етапів процедури із наданням
висновку компетентному органу
або консультаційної допомоги:
• перевірка автентичності документів;
• підтвердження статусу освітньої установи
та програми;
• оцінка кваліфікацій;
• визначення академічних та/або
професійних прав;
• надання роз'яснень та рекомендацій,
інформаційний супровід

Визнання в ЗВО
з метою навчання
та/або працевлаштування
в обраному ЗВО

Прийняття
рішення
про визнання
та формування
свідоцтва

Моніторинг
відповідності
законодавству
рішення ЗВО

Прийняття
рішення
про визнання
та формування
свідоцтва

Відмова
у визнанні

Реєстрація свідоцтва
в електронному обліку МОН

Отримання
свідоцтва

Внесення до ЄДЕБО
інформації про свідоцтво
та документ, визнаний
компетентним органом

Подання апеляції

Дія заявника

Дія ЗВО

Дія МОН

Дія ENIC Ukraine

Рішення

Обов’язкова дія
Рекомендована дія

Національний інформаційний центр
академічної мобільності

ENIC UKRAINE

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Наші контакти
Адреса: ДП «Інформаційно-іміджевий центр»
м. Київ, вул. В. Чорновола, 25
Телефон: +38 (044) 484 6445, +38 (044) 484 6495
Сайти: www.enic.in.ua, www.apostille.in.ua , www.naric.in.ua
E-mail: info@enic.in.ua

