
Спеціальна інформація для абітурієнтів на нострифікацію  

з України 

Інформація для власників українських дипломів, виданих до 27.02.2000 

Українські дипломи, видані з 6 червня 1972 р. по 27 лютого 2000 р. включно, 

підпадають під дію Протоколу про еквівалентність документів про освіту, вчених 

ступенів і ступенів, виданих або виданих у ЧСР та Союзі Радянських 

Соціалістичних Республік (підписаний 6 червня 1972 р.). у Празі, виданий чеською 

мовою під № 123/1973 зб.) (далі – Протокол). 

Протокол закріплює еквівалентність дипломів, виданих після закінчення університетів 

Чехословацької Соціалістичної Республіки та Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік. Протокол повністю поширюється на дипломи, видані в зазначений період,  

і ці дипломи автоматично й одразу еквівалентні чеським дипломам. 

Протокол втратив чинність для України та Чехії як держав-правонаступниць згідно з 

повідомленням Міністерства закордонних справ, опублікованим у Збірнику 

міжнародних договорів за № 81/2000 Зб. 28 лютого 2000 р. Відповідно до положень 

статті 70 (1) (a) б) Віденської конвенції про право міжнародних договорів (No 15/1988 

Coll.) припинення міжнародної угоди не зачіпає жодного права, що виникло під час 

виконання договору до моменту його припинення. 
 

Інформація для здобувачів української вищої освіти з неповними документами 

про освіту 

До заяви про визнання іноземної вищої освіти та кваліфікації додається диплом та 

додаток до диплома (або інший подібний документ, що містить відомості про здобуту 

освіту). 
 

Розділ 90 (4) Закону № 111/1998 Coll., Про вищі навчальні заклади та про внесення 
змін до інших законів (Закон про вищу освіту), зі змінами, дозволяє особам, які 
надають міжнародний захист у формі притулку або додаткового захисту, або біженцям 
або вигнанці або особи, які перебувають у подібній ситуації як біженці, щоб замінити 



відсутні документи про освіту, які заявник не може надати під присягою. Громадяни 
України, які мають тимчасовий захист або спеціальну візу, видану Міністерством 
внутрішніх справ, розглядатимуться як такі ж, як і біженці у провадженні про визнання 
іноземної вищої освіти та кваліфікації. 

 

Власник документа про захист або спеціальної візи для громадян України додає до 
заяви офіційно засвідчену копію цього документа. 

 

У разі відсутності додатка до диплому вступник надає засвідчену копію підписаної 
урочистої декларації, яка містить такі відомості: 

• Назва університету, який закінчив, 

• рівень освіти, 

• назва закінченої навчальної програми/напрямку, період навчання, 

• список курсів або інформація про завершені курси, або практика, 

• відомості про зміст випускних іспитів та дипломної роботи, 

• можливо. будь-яку іншу інформацію, яку може надати заповнений заявник. 
 
У разі відсутності диплома заявник надає засвідчену копію підписаної урочистої 
декларації, яка містить такі відомості: 
 
• Назва університету, який закінчив, 

• назва або вид диплома ВНЗ (бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор), 

• назва закінченої навчальної програми/напрямку, 

• рік видачі диплома, 

• можливо. будь-яку іншу інформацію, яку може надати заявник для опису документа. 

 

Для отримання додаткової інформації чеською або англійською мовою 

можна зв’язатися з інформаційною електронною поштою щодо порядку 

денного визнання іноземної вищої освіти та кваліфікацій 

nostrifikace@msmt.cz. 

 


