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Щоб мати можливість працювати в якості фахівця з сестринської справи в Німеччині, 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 кваліфікації фахівця з сестринської 
справи. Для цього ви повинні подати заявку до органу з визнання (уповноваженого органу). На основі неї відбу-
вається 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 фахівця з сестринської справи (автоматичне визнання (A) або перевірка змісту освіти (B)). 

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 фахівця з сестринської справи 
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 спе-
ціальністю (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) Процедура автоматичного визнання  

Оцінка еквівалентності може відбуватися двома способами. Перший варіант — це процедура автоматичного ви-
знання. Ваша професійна кваліфікація автоматично вважається такою, що відповідає німецькій кваліфікації фахі-
вця із сестринської справи, якщо ви задовольняєте хоча б одну з цих умов: навчання було закінчено після певної 
дати (= вступ до ЄС країни, у якій ви проходили навчання), надання сертифіката відповідності (= довідка про те, 
що ваша освіта відповідає мінімальним стандартам, визначеним директивою 36/2005/ЄС). 

(B) Процедура індивідуальної оцінки еквівалентності 

Якщо ви не можете виконати жодну з умов, орган із визнання буде проводити перевірку наданих документів. 
При цьому він порівнює, чи є відмінності між вашою та німецькою освітою (перевірка змісту освіти). Під час пе-
ревірки також враховується підтверджений професійний досвід. Уповноважений орган надішле вам поштою ре-
зультат у вигляді відповідного рішення.  

Якщо між вашою та німецькою освітою не буде виявлено відмінностей, ви отримаєте рішення про повну еквіва-
лентність (B.I). Це означатиме, що ваша професійна кваліфікація еквівалентна німецькій кваліфікації фахівця з 
сестринської справи. 

Однак може виявитися й таке, що між вашою та німецькою освітою існують суттєві відмінності (B.II). Ви можете 
вибрати: скласти кваліфікаційний іспит або пройти адаптаційний курс тривалістю не більше трьох років. Під час 
складання кваліфікаційного іспиту екзаменатори можуть ставити запитання, які стосуються виявлених недоліків. 
Іншими словами, лише в контексті тих знань, яких вам не вистачає. Після успішного складання кваліфікаційного 
іспиту ви отримаєте рішення про повну еквівалентність. 
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