
Я хотів / хотіла би працювати 
в Чехії лікарем.  
Як в Україні. Що я маю для  
цього зробити?

Знання чеської мови
 k Для професійної роботи в охороні здоров’я необхідно 

володіти нашою мовою. Ваше знання чеської мови 
буде оцінювати Міністерство охорони здоров’я. Обсяг 
знань повинен відповідати мінімуму, необхідному для 
здійснення медичного профілю професії. Перевірка 
знань проводиться після визнання професійної 
кваліфікації та одночасно до визнання компетентності 
виконувати медичну професію.

 k Подробиці можна знайти в §32 Закону № 95/2004. 
Рекомендуємо шукати закони, наприклад, на сайті 
www.zakonyprolidi.cz

 k Карлів університет підготував курси чеської мови для 
іноземних лікарів. Більше інформації можна знайти в 
розділі Курси - Для іноземців – Чеська мова для лікарів 
онлайн: https://ujop.cuni.cz/kurzy/kurzy-cestiny-pro-le-
kare-cizince

 k

Ви можете почати з професійного 
стажування – найшвидшої можливості 
працевлаштування

 k Професійна практика під безпосереднім керівництвом 
сертифікованого лікаря може для вас стати хорошим 
початком. Ви б займалися діяльністю, пов’язаною 
з медичною професією, але не самостійно. Метою 
є поглиблення або отримання професійного та 
практичного досвіду, який, наприклад, характерний 
для чеської системи охорони здоров’я. Ви встановите 
класичні трудові відносини з медичним закладом 
(згідно з договором) і вам також будуть платити 
зарплату.

 k Тривалість стажування спочатку може бути дозволена 
на 3 місяці. Після цього його можна додатково і 
неодноразово продовжувати на строк до 2 років.

 k Проте на таке стажування буде необхідно подати 
запит. За звернення до Міністерства охорони здоров’я 
стягується збір 500 крон. Він оплачується прямим 
платежем на рахунок або придбанням спеціальної 
марки у відділеннях Чеської пошти.

 Заповнена заява повинна супроводжуватися:

 k Оригіналом письмового запрошення для 
отримання професійного або практичного  
досвіду в акредитованому медичному закладі, 
шкільному закладі чи науково-дослідній 
установі

 k Дипломом / свідоцтвом про професійну 
компетентність для виконання професії  
лікаря – у цьому випадку ви надаєте завірену 
копію, а не оригінал

 k Рішенням про те, що ваша іноземна освіта 
еквівалентна та дійсна в Чехії - так звана  
нострифікація

 k Довідкою від лікаря, що ви маєте кваліфікацію 
для роботи в якості лікаря

 k Довідкою доброчесності - якщо у вас немає 
виписки про відсутність судимості (або 
вона старше 3 місяців), ви можете подати 
декларацію доброчесності

 k Копією документа, що посвідчує особу 
(паспорт, віза)

 k Якщо ваше сучасне прізвище 
відрізняється від прізвища, зазначеного в 
дипломі,  надайте підтвердження 
зміни прізвища (наприклад, свідоцтво про 
шлюб тощо)

 k Усі документи мають бути перекладені 
на чеську мову. Переклад може зробити 
тільки  перекладач зі списку перекладачів 
згідно з Законом № 36/1967 Збірки





Нострифікація або як визнати дійсність та 
еквівалентність вашої освіти

 k Якщо ви живете в Празі, ваша заява буде розглянута 
Департаментом освіти, молоді та спорту міської ратуші 
(Jungmannova 35/29, Prague 1). Якщо ви проживаєте в 
іншому регіоні Чеської Республіки, ваша заява завжди 
буде оброблятися офісом цього регіону.

 k За подачу заяви стягується плата в розмірі 1000 крон. 
Заява оплачується придбанням так званої марки у 
відділеннях Чеської пошти.

До заяви необхідно додати: 

 k Посвідчення / диплом
 k Підтвердження змісту та обсягу освіти 

(предмети з погодинним розписом  за кожен 
рік навчання)

 k Довідка про проживання в Чеській Республіці
 k Все має бути представлено в оригіналі або в 

офіційно завіреній копії у нотаріуса
 k Усі документи мають бути перекладені на 

чеську мову. Переклад може зробити тільки 
перекладач зі списку перекладачів згідно з 
Законом № 36/1967 Збірки

 

Я хотів би працювати лікарем самостійно, 
без професійного контролю. Що я маю для 
цього зробити?

 k Щоб працювати лікарем, необхідно скласти так званий 
апробаційний іспит. Нижче ми обговоримо його основні 
особливості.  Після успішного складу іспиту ви подаєте 
заяву до Міністерства охорони здоров’я про визнання 
компетентності виконувати медичну професію.

 k За звернення до Міністерства охорони здоров‘я 
стягується збір 2000 крон. Він оплачується прямим 
платежем на рахунок або придбанням так званої марки 
у відділеннях Чеської пошти.

До заяви необхідно додати:

 k Підтвердження успішного складання 
апробаційного іспиту

 k Диплом / сертифікат професійної 
компетентності на виконання професії лікаря 
– у цьому випадку ви надаєте завірену копію, 
а не оригінал

 k Довідка про те, що ваша іноземна освіта 
еквівалентна та дійсна в Чеській Республіці - 
так звана нострифікація

 k Доказ доброчесності - якщо у вас немає 
виписки з судимості (або вона старша 3 
місяців), ви можете надати Декларацію 
доброчесності

 k Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, 
віза)

 k Якщо ваше сучасне прізвище відрізняється 
від прізвища, зазначеного в дипломі, надайте 
підтвердження зміни прізвища (наприклад, 
свідоцтво про шлюб тощо)

 k Усі документи мають бути перекладені на 
чеську мову. Переклад може зробити тільки 
перекладач зі списку перекладачів згідно з 
Законом № 36/1967 Збірки

Апробаційний іспит
 k Він спрямований на перевірку того, що ваші знання, 

навички та здібності є достатніми для практики 
медичної професії в Чеській Республіці.

 k За агенду відповідає Інститут післядипломної освіти в 
галузі охорони здоров’я: https://www.ipvz.cz/lekari-zub-
ni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/zakladni-informa-
ce-o-aprobacnich-zkouskach

 k Апробаційний іспит оплачується.

Іспит складається з 3 частин

 k Дві письмові контрольні роботи
 k Практична частина (професійна практика 

тривалістю 6 місяців)
 k Усний фаховий іспит

До заяви необхідно додати:

 k Диплом / сертифікат професійної 
компетентності на виконання професії лікаря 
– у цьому випадку ви надаєте завірену копію, 
а не оригінал

 k Рішення про те, що ваша іноземна освіта 
еквівалентна та дійсна в Чеській Республіці - 
так звана нострифікація

 k Якщо ваше сучасне прізвище відрізняється 
від прізвища, зазначеного в дипломі, надайте 
підтвердження зміни прізвища (наприклад, 
свідоцтво про шлюб тощо)

 k Усі документи мають бути перекладені на 
чеську мову. Переклад може зробити  тільки 
перекладач зі списку перекладачів згідно з 
Законом № 36/1967 Збірки.
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