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Вітаємо зі створенням мережі 

UaReNet!  



Робота Мережі 

Постійні члени: МОН + ENIC Ukraine 
 
Координатор Мережі – ENIC Ukraine 
 
Учасники Мережі: 85 ЗВО 
 
Кожен учасник мережі отримує сертифікат  
і може використовувати символіку Мережі 
 
Детальна інформація та реєстр учасників Мережі –  
на сайті enic.in.ua 



До чого ми прагнемо? 

Для визнання застосовувати принципи 

Прозорість 

Доброчесність 

Справедливість 

Якісна освіта +  
довіра до системи освіти 



Чому ми взялися за цю ідею? 

Знаємо стандарт процедури 

Маємо інформацію та досвід 

Готові ділитися знаннями 



надійна модель визнання 

Актуальність створення Мережі  



Якість освіти та моніторинг  
визнання 

ЗВО 

НАЗЯВО 

ENIC 
Ukraine 

ESG 1.4 



Визнання у цифрах і фактах 

20 років процедурі визнання в Україні 

10 років висновки для МОН готує  

ENIC Ukraine 

4 роки тому ЗВО вперше почали 

самостійно приймати рішення  

про визнання  



Визнання у цифрах і фактах 

Кількість опрацьованих кейсів  

з визнання 2008-2019 

Розподіл опрацьованих  

кейсів з визнання між 

компетентними органами:  

МОН і ЗВО у 2019 році МОН 

ЗВО 



Динаміка розвитку процедури 
визнання 

повноваження надані ЗВО України 

застосовано спрощену процедуру для частини кваліфікацій 

запроваджено співставлення рамок кваліфікацій 

ЗВО самостійно визначають обсяг відмінностей у програмах 

введено процедуру апеляції  

визначено особливості визнання кваліфікацій біженців 

введено єдині правила та систему обліку рішень  

для всіх компетентних органів 

функції інформаційно-консультаційного забезпечення  

закріплено за ENIC Ukraine 



Що ми пропонуємо? 

Щорічна конференція 

Дайджест – добірка новин для визнавача 

Тренінги на постійній основі 

теоретичні питання 

обмін досвідом 

презентація моніторингового звіту 



Запрошуємо на навчання!  
Розклад курсів 

1-12 червня 2020  

Підготовка висновків ЗВО та реєстрація свідоцтв 

ЗВО в електронному обліку 

 
10-18 серпня 2020 

Ази роботи з іноземними документами  

для членів приймальних комісій 

 
18-25 вересня 2020 

Критерії оцінки кваліфікації відповідно  

до міжнародних та національних правових актів  

 
22-29 жовтня 2020 

Поняття «Суттєва різниця» у процедурі  

визнання кваліфікацій 



U ARE NET! 

Національний інформаційний центр академічної мобільності 
ENIC Ukraine 

Адреса: 25, вул. В’ячеслава Чорновола, 01135, м. Київ  
Телефон/факс: +380 (44) 484-64-25 
E-mail: news@enic.in.ua 

www.enic.in.ua 
www.naric.in.ua 
www.apostille.in.ua 


