
 

   

Фармацевти з дипломами третіх країн: шлях до апробації 
(Станом на: липень 2022 року) 
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Фармацевти з дипломами третіх країн: шлях до апробації 

Щоб отримати право працювати фармацевтом у Німеччині, необхідне державне визнання, так 
звана апробація. Для отримання апробації необхідно перевірити, чи відповідає ваша здобута 
за кордоном кваліфікація німецькій кваліфікації фармацевта.  

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 фармацевта (перевірка змісту освіти). Орган із визнання може запропонувати вам звернутися 
до експертного органу з питань лікарських професій із проханням, щоб він або позаштатний експерт на-
писав вам відповідний експертний висновок. 

2. Перевірка допуску до роботи за спеціальністю (апробація). Орган із визнання перевіряє, чи зможете ви 
отримати апробацію (допуск до роботи за спеціальністю). Це здійснюється лише після проведення пере-
вірки змісту раніше пройденого навчання. Ви можете працювати фармацевтом у Німеччині лише в тому 
випадку, якщо у вас є відповідна апробація.  

Ви повинні надати офіційно засвідчену копію вказаних нижче документів. 

Документи для перевірки еквівалентності (1)  
Документи для надання допуску до роботи за спеціа-
льністю (2) 

• Заповнений бланк заявки  • Мовний сертифікат (C1) 

• Посвідчення особи  • Довідка про придатність за станом здоров’я 

• Автобіографія  • Довідка про несудимість 

• Дипломи та сертифікати про освіту  • Довідка про несудимість  

• Додаток до диплому із зазначенням пред-
метів та оцінок  • Довідка про відсутність податкової заборгованості 

• Підтвердження допуску до роботи за спе-
ціальністю на батьківщині  •  

• 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 також враховується підтверджений 
професійний 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 еквівалент-
ність. Це означатиме, що ваша професійна кваліфікація еквівалентна німецькій кваліфікації фармацевта.  

(B) Рішення з вимогами щодо компенсаційних заходів 

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 повинні скласти іспит на перевірку знань за спеціальністю. 
Іспит на перевірку знань за спеціальністю є усним іспитом і спирається на зміст німецького державного іспиту для 
фармацевтів. Щоб краще підготуватися до складання іспиту на перевірку знань за спеціальністю, ви можете 
пройти підготовчий курс.  

Крім того, у цей час ви можете працювати за дозволом на здійснення професійної діяльності. Термін дії дозволу 
на здійснення професійної діяльності становить не більше двох років. Для отримання дозволу на здійснення про-
фесійної діяльності необхідно подавати окрему заявку. За наявності дозволу на здійснення професійної діяльно-
сті вам дозволяється виконувати лише певні види робіт, а фармацевт перевірятиме, чи все правильно ви робите. 
Після успішного складання іспиту на перевірку знань за спеціальністю ви отримаєте рішення про повну еквівале-
нтність, і буде розглянуто питання щодо надання вам документа про апробацію. 
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