
Коротко про визнання закордонної освіти 

Хто зобов’язаний отримати визнання диплома? 
В цей час існує юридичний обов’язок отримати визнання диплома для здійснення регульованих 
професій (наприклад, професії в галузі охорони здоров’я, освіти, для певних видів підприємницької 
діяльності тощо). 

Якщо ви хочете займатися професією, яка не регульованою, ви не зобов’язані отримувати визнання 
своєї освіту. Рішення про Вашу кваліфікацію приймає безпосередньо роботодавець. 

Крім того, визнання є обов’язковим для продовження навчання (наприклад, визнання документу 
про здобуття повної середньої освіти, якщо ви хочете вступити на перший курс університету, 
визнання ступеня бакалавра, якщо ви хочете вступити до магістратури тощо). 

Зараз у цій сфері відбуваються зміни, тому слідкуйте за оновленою інформацією. 

Як визнається освіта потрібна для здійснення регульованої 
професії? 

1. Повний перелік регульованих професій (регульовані професії – це, наприклад, лікар; 
вихователь дитячого садка; чоловічі, жіночі та дитячі перукарі тощо); 

2. Шукайте в переліку професію, для якої, на вашу думку, відповідаєте вимогам (якщо професії 
немає у списку, ви можете практикувати її в Словацькій Республіці без потреби визнання 
документів про здобуття освіти); 

3. Ознайомтеся з інформацією у базі даних, містяться відомості про процес визнання 
документів, отриманих у третіх країнах; 

4. Підготуйте всі необхідні документи, які у вас є або які ви можете отримати (особливо 
диплом про закінчення університету, додаток до диплому або документ про здобуття 
середньої освіти); 

5. Заповніть відповідну заяву; 
6. Надішліть документи разом із заявою до органу, зазначеного в базі даних, згідно з 

відповідною професією (заяву також можна подати в електронному вигляді через 
Центральний портал державного управління – особа або її представник з активованою 
електронною скринькою, або в офіс компетентного органу). 

Центральним органом визнання для регульованих професій є Міністерство освіти, науки, 
досліджень і спорту Словацької Республіки – Центр визнання документів про здобуття освіти, який 
визнає професійні кваліфікації для медичних, педагогічних та спортивних професій. Центр також 
визнає документи про здобуття освіти (документи про закінчення, документи про навчання, диплом 
університету) у випадку інших регульованих професій, таких як виробничі та ремісничі професії, 
професії в сфері будівництва тощо. Детальна інформація, а також форми заяв, які необхідно 
заповнити, опубліковані на веб-сайті вище. 

  



 

Як визнається освіта для продовження навчання? 
 
Закінчена базова освіта (9 клас) та 
середня освіта 
Документ про здобуття освіти в початковій 
або середній школі в Україні визнається 
дійсним Регіональним офісом шкільної 
адміністрації

 

Закінчена університетська освіта 
Рівень вищої освіти, отриманої в Україні, 
визнає Міністерство освіти, науки, досліджень 
та спорту Словацької Республіки - Центр 
визнання документів про здобуття освіти 

 

1. Підготуйте всі необхідні документи, які у Вас є або які Ви можете отримати; 
2. Заповніть відповідну заяву; 
3. Надішліть документи разом із заявою до органу, зазначеного в базі даних згідно з 

відповідною професією (заяву також можна подати в електронному вигляді через 
Центральний портал державного управління – особа або її представник з активованою 
електронною скринькою, або в офіс компетентного органу). 

Визнання незакінченого навчання 

Про визнання оцінок, заліків тощо рішення приймають навчальні заклади (початкова, середня та 
вища) у Словацькій Республіці. 

Рекомендуємо студентам загальноосвітніх шкіл України вступати в початкові школи (1-9 класи в 
Україні) та гімназії (10-11 класи в Україні). Ми радимо учням професійних загальноосвітніх 
навчальних закладів України вступати до середніх професійних навчальних закладів Словацької 
Республіки. 

Перелік початкових і середніх шкіл Словацької Республіки розміщено на сайті Міністерства освіти, 
науки, досліджень і спорту Словацької Республіки. 

Студенти університетів можуть звертатися до словацьких університетів, які в міру своїх 
можливостей можуть приймати додаткових студентів на поточні навчальні програми. 

На Порталі університетів доступна база даних програм навчання в університетах Словацької 
Республіки. 

Що робити, якщо у мене немає деяких документів? 
З 1 червня 2022 року знята з процедури визнання вимога вищої верифікації 
(апостиль/суперлегалізація) документа про освіту та підтвердження акредитації навчального 
закладу, тому ці документи більше не потрібно подавати разом із заявою. Якщо з об’єктивних 
причин неможливо подати деякі з інших необхідних документів, просимо подати підписану 
власноруч офіційну заяву про факти, які підлягають засвідченню. 
 
Справжність деяких документів можна перевірити за наявними базами даних, тому бажано 
подавати хоча б копії документів про освіту, якщо вони у Вас є. Якщо документів немає, 
дотримуйтесь інструкцій, поданих в цьому документі, або зверніться до Центру визнання 
свідоцтва про здобуття освіти. Якщо вам надано міжнародний захист, ваша освіта може бути 
підтверджена і ви можете бути включені до навчального процесу в Словацькій Республіці. 
 


