ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ МЕДИЧНИХ
КВАЛІФІКАЦІЙ
(ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ),
ОТРИМАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПРОФЕСІЙНІ (ДОДИПЛОМНІ) КВАЛІФІКАЦІЇ визнає Міністерство освіти,
науки, досліджень і спорту Словацької Республіки (MŠVVaŠ SR)
Без визнання професійної кваліфікації медичний працівник з кваліфікацією, здобутою в Україні, не має професійної компетенції і відповідно до законодавства
Словацької Республіки не може самостійно працювати
медичним працівником.

ПРОФЕСІЙНІ (ДОДИПЛОМНІ) КВАЛІФІКАЦІЇ
Визнання базових медичних кваліфікацій відбувається у
два етапи (1/А та 1/В).

1/A
Заявник подає заяву в MŠVVaŠ SR/Центр визнання документів про освіту для визнання документу про освіту. Під час
визнання документів про освіту буде оцінюватися, чи було
отримано документ про освіту у державно визнаній школі
та чи відповідає освіта формальним вимогам порівнянності
відповідно до вимог, поставлених у Словацькій Республіці.
Заява завжди має містити:
ім’я та прізвище заявника
постійне місце проживання або аналогічну адресу проживання заявника
назву регульованої професії, для якої заявник вимагає
визнання документу про освіту
підпис заявника
До заяви додаються:
копія посвідчення особи
завірена копія документа про освіту та судовий переклад
на словацьку мову
завірена копія додатка до диплома з переліком предметів
та іспитів та судовий переклад на словацьку мову
відомості або копія документа про попередню освіту,
отриману до навчання, що є предметом заяви
квитанція про оплату адміністративного збору 100,00 євро
(розмір адміністративного збору зменшується на 50%,
якщо заява подається повністю в електронному вигляді,
через Центральний портал державного управління)

Міністерство освіти, молоді та спорту Словацької Республіки
видасть рішення про визнання диплома.
1/B
Після визнання документа про освіту (завершений процес
1/А) заявник зобов’язаний скласти додатковий іспит у
загальноосвітньому або вищому навчальному закладі, що
передбачає ту саму навчальну програму, за якою заявник претендує на визнання професійної кваліфікації. Документ про
професійну кваліфікацію для здійснення медичної професії,
виданий в Україні, визнається еквівалентом документа про
професійну кваліфікацію для здійснення медичної професії,
виданого в Словацькій Республіці, на підставі визнаного документа про освіту (завершений процес 1/A) та додаткового
іспиту, складеного у визнаному університеті або визнаній
середній школі Словацької Республіки. До заяви про визнання
професійної кваліфікації як обов’язковий додаток до заяви
додається документ про успішне складання додаткового
іспиту. Після проведення додаткового іспиту Міністерство
освіти, молоді та спорту Словацької Республіки видасть
рішення про визнання професійної кваліфікації.
Рішення Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки про визнання професійної кваліфікації є
доказом професійної компетентності для самостійного
виконання професійної трудової діяльності за відповідною медичною професією.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
MŠVVaŠ SR / Центр визнання доказів освіти
Адреса: вул. Стромова 1, 813 30 Братислава
Графік роботи: ПН, СР, ЧТ 9:00-11:30; 12:30-14:00
Ел. пошта: sudv@minedu.sk
Телефон: 02/59374 923
Більше інформації на сайті: https://www.
minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-aodbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

2. ПОДАЛЬШУ ОСВІТУ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

(після визнання професійно-додипломної кваліфікації)
визнає Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки (MZ SR))
Визнання медичних спеціалізованих професійних кваліфікацій здійснюється Міністерством охорони здоров’я
Словацької Республіки в один етап.

Заява завжди має містити:
ім’я та прізвище заявника
постійне місце проживання або аналогічну адресу проживання заявника
назву професійної спеціалізації, в якій заявник хоче
виконувати спеціалізовану професійну діяльність на
території Словацької Республіки
підпис заявника
До заяви додаються:
копія посвідчення особи
копія рішення про визнання професійних кваліфікацій,
виданого Міністерством освіти, молоді та спорту Словацької Республіки (рішення згідно з 1/Б)
копія документа про спеціалізацію з судовим перекладом
на словацьку мову та завірення справжності підписів та
відбитка печатки навчального закладу чи іншого уповноваженого відповідно до законодавства України органу

ТИМЧАСОВЕ ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ
Тимчасове професійне стажування - це виконання лікарем-стажистом професійної трудової діяльності за відповідною медичною професією. Стажист здійснює професійну
трудову діяльність у постачальника медичних послуг (є
можливість у всіх постачальників у лікарнях та в амбулаторіях) під професійним керівництвом медичного працівника,
професійно кваліфікованого для здійснення професійної
трудової діяльності за відповідною медичною професією.
Стажист не вважається медичним працівником, професійно кваліфікованим для самостійного виконання професійної трудової діяльності. Стажист має лише визнаний
документ про освіту (Рішення MŠVVaŠ SR згідно 1/А).

Стажист повинен додати до заяви про стажування постачальнику медичних послуг перш за все:
копію документа, що посвідчує особу
копію рішення про визнання документа про освіту (Рішення MŠVVaŠ SR згідно 1/А)
підтвердження медичної придатності
афідевіт про несудимість

на оригіналах документів про спеціалізацію
підтвердження компетентного органу України про компетентність заявника стосовно того, що отриманий документ про спеціалізацію дає йому право здійснювати
відповідну діяльність на території України та судовий
переклад на словацьку мову
документ про зміст та обсяг набутих професійних знань
та навичок з судовим перекладом на державну мову
(видається закладом освіти або компетентним органом
України)
Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки видасть рішення про визнання документу про спеціалізацію.
Рішення Міністерства охорони здоров’я Словацької Республіки про визнання документа про спеціалізацію є
документом професійної компетентності для самостійного виконання спеціалізованої професійної діяльності
з відповідної медичної професії.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки (MZ SR) / Департамент медичної освіти
Адреса: вул. Лімбова 2, 837 52 Братислава 37
Ел. пошта: ozv.specializacie@health.gov.sk
Телефон: 02/59 373 154; 02/59 373 257
Більше інформації на сайті: https://www.mzsr.
sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov

афідевіт про володіння словацькою або англійською
мовою в обсязі, необхідному для здійснення відповідної
медичної професії
Максимальна тривалість тимчасового професійного
стажування:
Якщо стажист почав проходження тимчасового професійного стажування під час кризової ситуації через
COVID-19 (надзвичайний стан, надзвичайний стан або
надзвичайний стан щодо загрози здоров’ю населення
II рівня через COVID-19, спричиненого коронавірусом
SARS-CoV-2) може здійснювати стажування не довше ніж
протягом 180 днів з дати закінчення кризової ситуації.
Якщо стажист почав проходження тимчасового професійного стажування після завершення кризової ситуації
через COVID-19 може здійснювати стажування максимум
18 місяців без перерви, лише з одним постачальником
та без можливості його повторення.
Більше інформації на сайті:
https://www.mzsr.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasnaodborna-staz

