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 Геріатричні/педіатричні медсестри та/або медсестри загальної спеціалізації 
з дипломами третіх країн: шлях до визнання професійної кваліфікації 
 

Щоб мати можливість працювати в Німеччині геріатричною/педіатричною медсестрою та/або 
медсестрою загальної спеціалізації, вам необхідно отримати державний дозвіл, який дасть вам 
право на здійснення професійної діяльності та на використання найменування професії. Для 
отримання дозволу необхідно перевірити, чи відповідає ваша здобута за кордоном кваліфікація німецькій квалі-
фікації геріатричної/педіатричної медсестри та/або медсестри загальної спеціалізації. 

Для цього ви повинні подати заявку до органу з визнання (уповноваженого органу). На основі неї відбувається 
визнання професійної кваліфікації. Обробка заявки є платною. Розгляд вашої заявки відбувається у два етапи.  

1. Перевірка еквівалентності. Орган із визнання перевіряє, чи відповідає зміст вашої освіти німецькій ква-
ліфікації геріатричної/педіатричної медсестри та/або медсестри загальної спеціалізації (перевірка змісту 
освіти). 

2. Перевірка для допуску до роботи за спеціальністю. Орган із визнання перевіряє, чи зможете ви отри-
мати допуск до роботи за спеціальністю. Це здійснюється лише після проведення перевірки змісту ра-
ніше пройденого навчання. Ви можете працювати в Німеччині в якості геріатричної/педіатричної медсе-
стри та/або медсестри загальної спеціалізації лише в тому випадку, якщо у вас є дозвіл на використання 
найменування цієї професії.  

Ви повинні надати офіційно засвідчену копію вказаних нижче документів. 

Документи для перевірки еквівалентності (1)  
Документи для надання допуску до роботи за  
спеціальністю (2) 

• Заповнений бланк заявки  • Мовний сертифікат  

• Автобіографія  • Довідка про несудимість 

• Дипломи та сертифікати про освіту  • Довідка про придатність за станом здоров’я 

• Посвідчення особи  •  

• Підтвердження професійного досвіду  •  

•   •  

(A) Рішення щодо повної еквівалентності 

Після подання заявки орган із визнання перевіряє надані документи. При цьому він порівнює, чи є відмінності 
між вашою та німецькою освітою (перевірка змісту освіти). Під час перевірки враховується підтверджений про-
фесійний досвід. Уповноважений орган надішле вам поштою результат у вигляді відповідного рішення. Якщо між 
вашою та німецькою освітою не буде виявлено відмінностей, ви отримаєте рішення про повну еквівалентність. 
Це означатиме, що ваша професійна кваліфікація еквівалентна німецькій кваліфікації геріатричної/педіатричної 
медсестри та/або медсестри загальної спеціалізації.  

(B) Рішення про наявність суттєвих відмінностей 

Однак може виявитися й таке, що між вашою та німецькою освітою існують суттєві відмінності. У цьому випадку 
в отриманому вами рішенні буде зазначено, що ви можете або скласти іспит на перевірку знань за спеціальністю, 
або пройти адаптаційний курс тривалістю не більше трьох років. Іспит на перевірку знань за спеціальністю вклю-
чає в себе практичну та усну частини та спирається на зміст державного іспиту із догляду за хворими та сестрин-
ської справи та/або догляду за літніми людьми та хворими дітьми.  Щоб краще підготуватися до складання іспиту 
на перевірку знань за спеціальністю, ви можете пройти підготовчий курс. У рамках адаптаційного курсу ви мати-
мете можливість виконувати практичні завдання. Це відбуватиметься під керівництвом кваліфікованого фахівця. 
Після складання іспиту на перевірку знань за спеціальністю або проходження адаптаційного курсу ви отримаєте 
рішення про повну еквівалентність.  
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