
 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ 

 

ПЕРЕД ІСПИТОМ 

● Прочитайте всю інформацію про іспит на цих веб-сторінках. 

● Ознайомтеся з форматом іспиту. Ви маєте знати, що від вас очікується на іспиті. 

Подивіться, як виглядає іспит та де треба вписувати ваші відповіді. 

● Перевірте свої знання чеської мови, виконавши пробну версію іспиту. 

● Якщо ви не здали пробний іспит, треба підготуватися до іспиту, наприклад, на 

курсах чеської мови. 

● Виберіть дату і навчальний заклад, де ви б хотіли складати іспит. 

Переконайтеся, що вибраний вами навчальний заклад справді проводить іспит у 

цей день і що є вільні місця. 

● Ви повинні заздалегідь записатися на іспит та заповнити такі особисті дані: ім’я, 

прізвище, номер закордонного паспорту, стать, громадянство, зареєстроване 

місце проживання в ЧР, дата народження, місце народження, телефон, 

електронна пошта. 

● Перед іспитом ви повинні в навчальному закладі пред’явити Талон (якщо ви 

його отримали), інакше ви повинні оплатити іспит. 

● Якщо ви захворіли в період проведення іспиту і не можете взяти участь у ньому, 

ви повинні сповістити про це ваш навчальний заклад і надати довідку від лікаря. 

Нічого іншого, окрім хвороби, не може бути підставою для неявки на іспит. 

У ДЕНЬ ІСПИТУ 

● При реєстрації у день іспиту ви повинні пред’явити свій закордонний паспорт .  

● Потім ви повинні розписатися у список присутніх. 

● Якщо ви запізнитеся на іспит, у цей день уже іспит складати не можете. Про 

призначення нової дати для складання іспиту вам потрібно буде домовитися з 

організатором іспиту. 

● При реєстрації ви отримаєте картку з реєстраційним номером, під яким будете 

виступати під час складання іспиту. 

● У приміщенні для складання іспиту екзаменатор відведе вас на ваше місце, де ви 

покладете на стіл свій закордонний паспорт і картку з реєстраційним номером.  

● Поки триватиме письмовий іспит, ці дві речі весь час будуть лежати на столі 

● У приміщенні для складання іспиту ви повинні вимкнути свій мобільний 

телефон. 

● Ви повинні також покласти свої сумки, книги, словники, записні книжки, 

звукозаписні пристрої, мобільний телефон та всю іншу електроніку таким 

чином, щоб вони знаходилися на місці, яке всі бачать та яке не знаходиться 

поблизу вас. 

● Під час письмового іспиту не можна виходити з приміщення, тому 

рекомендуємо у разі потреби відвідати туалет перед початком письмової 

частини іспиту. 



 
 

 

● Ви можете увійти до приміщення для складання іспиту лише за вказівкою 

працівника навчального закладу. 

● Після закінчення кожної частини письмового іспиту необхідно здавати бланки з 

відповідями і екзаменаційні завдання. Після виконання останнього завдання 

потрібно також здати картку з реєстраційним номером. 

● На письмовому іспиті ви будете проінформовані щодо того, коли і де ви можете 

ознайомитися з результатами письмового іспиту.  

● Якщо вам не вдалося успішно скласти письмовий іспит, ви можете перескладати 

іспит у наступні терміни. Кожне перескладання іспиту ви повинні оплатити.  

● Якщо ви успішно складете письмову частину, ви візьмете участь у 

жеребкуванні, яке визначить ваш номер у черзі для усного іспиту. В першу 

чергу іспит складають претенденти з фізичними вадами, вагітні жінки і т. п.  

● Працівники навчального закладу після жеребкування проінформують 

претендентів, о котрій годині і де відбудеться усний іспит. На усний іспит ви 

повинні з’явитися вчасно у призначений час. 

● Перед тим, як увійти до приміщення, де проводиться усна частина іспиту, ви 

повинні пред’явити свій закордонний паспорт і знову отримаєте цифровий код.  

● Після закінчення усного іспиту вам потрібно буде почекати на його результати.  

 

ПІСЛЯ ІСПИТУ 

● Якщо ви успішно складете також усну частину іспиту, то ви отримаєте 

Сертифікат про знання чеської мови. 

● Якщо ви не склали усний іспит, ви можете скласти іспит повторно в інший день. 

За кожне перескладання іспиту стягується плата. 

● Якщо ви бажаєте перескладати іспит у тому ж самому навчальному закладі, то 

ми рекомендуємо вам записатися на наступний вільний термін відразу після 

закінчення іспиту. 

● Попереджаємо, що, згідно з екзаменаційним кодексом,  особисте ознайомлення з 

екзаменаційними матеріалами, тобто з завданнями та бланками відповідей, не 

можна!  

 

 


