
Інформація 

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» 

Міністерства освіти і науки України  

Відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання 

(стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2013 р № 154, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за 

№ 2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України щодо справжності 

виданих запрошень для в'їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що 

видаються навчальними закладами іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі 

Міністерства освіти і науки України. Використовувані при здійсненні реєстрації запрошень 

персональні дані іноземного абітурієнта, які включені в затверджену законодавством форму 

Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення до облікової бази 

даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки 

запрошеному на навчання в Україну іноземцю. 

 

 

Згода 

на збір і обробку персональних даних  

Я, ___________________________________________________________________, даю згоду 

Державному підприємству Міністерства освіти і науки України «Український державний 

центр міжнародної освіти», що діє відповідно до Закону України« Про захист персональних 

даних», на збір і обробку моїх персональних даних в облікових файлах (базах даних), в тому 

числі електронних, на ведення яких підприємство уповноважене Міністерством освіти і науки 

України виключно в рамках статутних цілей і завдань підприємства, а також для можливої 

передачі їх дипломатичним представництвам України за кордоном і дипломатичним 

представництвам іноземних держав, акредитованих на території України, відповідно до мого 

громадянством, і іншим третім особам, в разі отримання запиту відповідно до статті 16 Закону 

України «Про захист персональних даних».  

Для обробки можуть бути використані наступні персональні дані:  

- паспортні дані: повне ім'я, дата народження, серія, номер, дата видачі паспортного 

документа, громадянство;  

- країна проживання;  

- стать; 

- документ(и) про освіту.  

«____» ___________________ 20 ___ року, ___________________ (_______________________)  

(підпис)     (П. І. Б.) 

  



Information of 

State Enterprise "Ukrainian State Center for International Education" of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine 

In accordance with the Procedure for issuing invitations to foreigners and stateless persons to study 

(internship) in Ukraine and their registration, approved by the Order of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine dated 01.11.2013 No. 1541, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 

25.11.2013 on No. 2004/24536, as well as to ensure the guarantees of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine on the authenticity of issued invitations to enter Ukraine for educational purposes, 

all invitations to education issued by educational institutions to foreigners is subject to registration in 

the electronic system of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The personal data of a 

foreign entrant used in the registration of invitations, which are included in the legally approved 

Invitation to Study form, will be used exclusively for entering the issued invitations into the 

registration database and, if necessary, to provide visa support to foreigners invited to study in 

Ukraine. 

 

 

Consent 

to the collection and processing of personal data 

I, _______________________________________________________________, consent to the 

State Enterprise of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Ukrainian State Center for 

International Education", which operates in accordance with the Law of Ukraine "On Protection of 

Personal Data", for the collection and processing of my personal data in accounting files (databases), 

including electronic, for which the enterprise is authorized by the Ministry of Education and Science 

of Ukraine only within the statutory goals and objectives of the enterprise, as well as for their possible 

transfer to diplomatic missions of Ukraine abroad and diplomatic missions of foreign states accredited 

in Ukraine, in accordance with my citizenship, and other third parties, upon request in accordance 

with Article 16 of the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data". 

The following personal data may be used for processing:  

 - passport data: full name, date of birth, series, number, date of issue of the passport document, 

citizenship; 

 - country of residence; 

 - gender; 

 - education document (s). 

"____" ___________________ 20 ___, ___________________ (_______________________)  

 (signature)     (Full Name) 


