ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
1. Який порядок визнання документів про здобуття освіти для осіб, які приїжджають
з України?
Освіта громадян України визнається дійсною на території Словацької Республіки для
продовження навчання та виконання регульованих професій.
Визнання документів про здобуття освіти:
a) для продовження освіти документи визнаються:
-

-

Регіональним офісом шкільної адміністрації, у разі підтвердження здобуття середньої
(початкової/нижчої чи старшої) освіти (https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskejspravy/);
Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки - Центром
визнання документів про освіту (далі – «Міністерство освіти»)
(https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupnavzdelania/), у разі наявності документів про здобуття вищої освіти;

b) для виконання регульованих професій документи визнаються:
-

органом, відповідальним за кваліфікацію, згідно з переліком регульованих професій
(https://www.minedu.sk/regulovane-povolania-v-slovenskej-republike/).

Загальну інформацію про визнання закінченої освіти надає Центр визнання документів про
здобуття освіти:
-

веб-сторінка: https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornychkvalifikacii-zo-zahranicia/,
електронна адреса Центру визнання документів про здобуття освіти – sudv@minedu.sk.

Порядок визнання документів про здобуття освіти постійно публікується на сайті Міносвіти у
вкладці, пов’язаній з подіями в Україні – https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/.

На підставі повідомлення Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької
Республіки та Міністерства освіти і науки України звертаємо увагу на те, що для отримання
підтвердження про освіту можна звернутися до української сторони за адресою електронної
пошти: mon@mon.gov.ua – https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22833.pdf

2. Який процес визнання кваліфікації медичних працівників, здобутих на території
країн, що не входять до ЄС?
Визнання кваліфікації медичних працівників, здобутих на території країн, що не є членами ЄС
(усі професії охорони здоров’я), відбувається у два етапи. В першу чергу абітурієнт звертається
до Міністерства освіти з проханням про визнання диплома. Під час визнання документів про
здобуття освіти визначається, чи було отримано документи про здобуття освіти в державному
навчальному закладі та чи відповідає освіта формальним стандартам відповідно до вимог, які
встановлені
в
Словацькій
Республіці.
Більше
інформації
на
сайті:
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovanehopovolania-v-sr/

З 1.06.2022 р. спрощено процедуру визнання документів про здобуття регульованої професії
для підтвердження формальної кваліфікації, отриманних в третіх країнах:
•
•

не потрібен вищий рівень аутентифікації диплома (апостиль/суперлегалізація);
не потрібно подавати довідку з навчального закладу (університету) третьої країни.

Після визнання диплома заявник повинен скласти додатковий іспит у середній школі чи
університеті, який передбачає ту саму навчальну програму, що й закінчена, щоб перевірити
фактичні знання абітурієнта з третіх країн.
Свідчення про професійну кваліфікацію для реалізації медичної професії, видане в третій країні,
визнається еквівалентом свідчення про професійну кваліфікацію для реалізації медичної
професії, виданого в Словацькій Республіці на підставі визнаного диплома та додаткового
іспиту, складеного після визнання диплома у визначеному університеті або середній школі в
Словацькій Республіці.
Рішення про визнання документа про здобуття освіти приймає компетентний орган протягом 2
місяців, а потім виникає необхідність провести додатковий іспит.
Після визнання документу про здобуття освіти за професіями зі сфери охорони здоров’я
абітурієнт може розпочати тимчасове стажування, тобто може приєднатися до системи
охорони здоров’я. Інститут тимчасового професійного стажування було запроваджено
Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки в § 30a Закону № 30. 578/2004 Зб. про
медичних працівників, професійні організації охорони здоров'я та про внесення змін до деяких
законів.
Тимчасове стажування дає можливість виконувати професійну трудову діяльність стажерам під
професійним наглядом кваліфікованого медичного працівника. При поданні повної заяви про
визнання документа про здобуття освіти, отриманих у третіх країнах, для виконання професій зі
сфери охорони здоров’я Міністерство освіти невідкладно видає рішення про визнання атестатів
про освіту, якщо подається атестат про освіту, що підтверджує виконання кваліфікаційних
вимог, відповідно до Постанови Уряду № 296/2010 зб.
Після отримання рішення про визнання документа про здобуття освіти заявник може подати
заяву на тимчасове професійне стажування. Умови проходження тимчасового стажування
встановлюються
Міністерством
охорони
здоров’я
Словацької
Республіки
(https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz).

