Нострифікація підтвердження іноземної освіти - Україна
Випускник іноземної школи, який отримав свідоцтво про базову, середню або
вищу професійну освіту, може звернутися до регіонального органу
(управління освіти), компетентного за місцем проживання здобувача (див.
нижче *) для нострифікації атестата про закордонну освіту. .
Процедура подачі заявки:
1. Для подання заяви рекомендуємо скористатися формою, доступною в
обласних органах влади (див.: Контакти з обласними органами влади)
КОНТАКТИ для відповідальних працівників регіонального офісу
Південночеського регіону:
www.kraj-jihocesky.cz

Ludmila Tomanová – předškolní vzdělávání
telefon: 386 720 819, e-mail: tomanoval@kraj-jihocesky.cz

Людмила Томанова - дошкільна освіта
телефон: 386 720 819, електронна пошта: tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Марсела Домінова - базова освіта
телефон: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 818, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Мілан Абрман - середня, вища професійна та інша освіта, шкільні
заклади
телефон: 386 720 818, мобільний: 607 047 369, електронна пошта:
abrman@kraj-jihocesky.cz
Adresa:
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Адреса:
Відділ освіти
Відділ освіти, молоді та спорту
Регіональне відділення Південночеського
регіону
На Зимовому стадіоні 1952/2
Відділ: B. Němcové 49/3

2. До заяви додаються такі документи:
• оригінал іноземного свідоцтва або його офіційно засвідчена копія
• підтвердження змісту та обсягу освіти, здобутої в іноземній школі
• доказ того, що школа визнана державою, згідно з правовою системою
якої було видано іноземний сертифікат як частина її освітньої системи,

якщо цей факт не випливає з іноземного сертифіката (у разі
нострифікації)
• офіційно засвідчений переклад вищевказаних документів на чеську
мову, виконаний перекладачем, зареєстрованим у Чеській Республіці у
списку експертів та перекладачів; Для документа, складеного
словацькою мовою, переклад на чеську мову не потрібен
• Справжність підписів і печаток на оригіналах іноземних атестатів і той
факт, що школа визнана державою, згідно з законодавством якої
видано іноземний сертифікат, має бути перевірено відповідним
посольством Чеської Республіки та Міністерством закордонних справ
Російської Федерації. державою, за законодавством якої видано
іноземне свідоцтво, або нотаріусом, що діє на території такої держави,
якщо інше не передбачено міжнародним договором (див. нижче **)
• письмова довіреність у разі представництва заявника агентом
• документ, що підтверджує місце проживання заявника на території
Чеської Республіки (див. нижче *)
• підтвердження сплати адміністративного збору за отримання заяви в
розмірі 1000 крон (інформація буде надана відповідним регіональним
органом влади)
3. Подати заяву до відповідного регіонального органу (див.: Контакти до
регіональних органів влади)
4. Регіональна влада оцінюватиме зміст та обсяги освіти, отриманої в
іноземній школі, у порівнянні з навчанням за аналогічною рамковою
освітньою програмою в Чеській Республіці. Неможливо оформити
застереження про нострифікацію без віднесення до Чеської Республіки
конкретного напряму освіти (відповідно до постанови Уряду № 211/2009
Зб. «Про систему галузей освіти зі змінами») до здобутої іноземної освіти.
• Якщо зміст і обсяг навчання в іноземній школі подібні, регіональна влада
приймає рішення про визнання чинності іноземного атестата в Чеській
Республіці та видасть застереження про нострифікацію.
• Якщо зміст та обсяг освіти в іноземній школі частково відрізняються (або
якщо заявник не може надати докази змісту та обсягу освіти, здобутої в
іноземній школі, або надати необхідні підтвердження іноземних
документів), регіональний орган влади призначає заявнику
нострифікаційний тест. Після успішного проходження тесту на
нострифікацію регіональна влада прийме рішення про визнання чинності
іноземного сертифіката в Чеській Республіці та видасть застереження про
нострифікацію.
• Якщо зміст і обсяг навчання в іноземній школі істотно відрізняються, або
абітурієнт не пройшов нострифікаційний тест, регіональна влада
відхилить заяву про визнання іноземної освіти дійсною.

