
 

 

Інформація щодо залучення та працевлаштування українських спеціалістів у 

сфері догляду та медичного обслуговування 

Серед біженців з України є також особи, які мають закінчену вищу або середню 

професійну освіту у сфері охорони здоровʹя, насамперед йдеться про медсестер та 

лікарів. У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн відповідальними за визнання 

іноземних професійних кваліфікацій у сфері охорони здоровʹя є: Відомство 

земельного уряду з питань соціального обслуговування (Landesamt für soziale 

Dienste, скорочено LAsD), що займається визнанням дипломів у сфері охорони 

здоровʹя, здобутих за академічнною освітньою програмою, та Інститут з питань 

професійної освіти землі Шлезвіг-Гольштейн (das Schleswig-Holsteinische Institut für 

Berufliche Bildung, скорочено SHIBB), що займається визнанням дипломів у сфері 

охорони здоровʹя, здобутих за професійною освітньою програмою. Наразі до цих 

двох вищезгаданих відомств надходять запити від приватних осіб, лікарень, 

медичних закладів, що забезпечують сестринський догляд, та від політичних діячів 

щодо можливості найближчим часом залучення кваліфікованих спеціалістів у сфері 

догляду та медичного обслуговування.  

Даним документом уряд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн інформує щодо 

правових вимог визнання професійних кваліфікацій у сфері сестринської та 

лікувальної справи. Загалом дана інформація стосується також й інших професій у 

сфері охорони здоровʹя, здобутих у ході академічної або професійної підготовки. 

І. Можливості залучення та працевлаштування без процедури визнання 

професійної кваліфікації 

1. Сестринський персонал 

Здебільшого працевлаштовувати сестринський персонал, який має іноземну (здобуту 

в Україні) освіту, можуть самостійно та будь-коли лікарні, клініки, медичні заклади, 

що забезпечують стаціонарний та амбулантний сестринський догляд. Вони не 

потребують для цього додаткового дозволу за умови, що кваліфіковані медичні 

правцівники закладу, беруть на себе відповідальність та контроль за виконанням 

обовʹязків найманих спеціалістів. Як правило оплата праці відбувається за тарифом 

як для помічника медсестри. 



 

 

Дозвіл на здійснення професійної діяльності за профкваліфікацією для надання 

загального догляду чи медичного обслуговування не є обовʹязковим. Однак на 

виконання іншої діяльності, як-то збору інформації та визначення міри догляду у 

кожному окремому випадку, організації, оформлення та керування процесами 

забезпечення догляду, а також аналізу, оцінки, забезпечення гарантії та розвитку 

якості доглядальницької діяльності, медсестрам необхідно отримати дозвіл. Процес 

визнання іноземного диплому та вивчення мови можуть йти паралельно до 

виконання професійної діяльності. 

2. Лікарі 

На відміну від професій, повʹязаних із забезпеченням догляду, здійснення 

професійної діяльності лікарем без державного дозволу (апробації або ліцензії на 

здійснення лікарської діяльності) заборонено. Це також стосується усіх без вийнятку 

лікарів, які здобули медичну освіту закордоном. Тому вони мають можливість тільки у 

рамках стажування відвідувати лікарні або допомогати ліцензованому лікарю у його 

праксисі із забезпеченням медичного обслуговування пацієнтів, наприклад із 

залученням до комунікації з пацієнтом його рідною мовою, не виступаючи при цьому 

у ролі лікаря. 

ІІ. Відсутність особливих правових положень у сфері отримання апробації та 

ліцензії для кваліфікованих спеціалістів, що є біженцями 

Слід зазначити, що загалом серед регламентованих професій у сфері охорони 

здоровʹя на території Німеччини, на даний час відсутні особливі правові положення 

для спеціалістів у сфері охорони здоровʹя, які втікали або змушені були втікати із 

кризових регіонів та регіонів, де йдуть активні бойові дії. 

Відповідно до цього, кваліфіковані спеціалісти у сфері охорони здоровʹя, що втікли з 

України, мають подати заявку на визнання професійної кваліфікації до Відомства 

земельного уряду з питань соціального обслуговування (скорочено LAsD), або  

Інституту з питань професійної освіти землі Шлезвіг-Гольштейн (скорочено SHIBB) 

або до установ, які займаються цим питанням на території інших федеральних 

земель. Апробація або тимчасова ліцензія на здійснення лікарської діяльності або 

дозвіл на здійснення професійної діяльності за профкваліфікацією можуть бути 

видані лише за умови виконання усіх правових вимог. 

 



 

 

1. Дозвіл на здійснення професійної діяльності за профкваліфікацією 

«Молодша медична сестра та доглядальниця» тощо. 

Дозвіл на здійснення професійної діяльності за профкваліфікацією для професій, 

забезпечуючих догляд та медичне обслуговування, як наприклад «Молодша медична 

сестра та доглядальниця», видаватиметься після подання заявки іноземним 

спеціалістом. У випадку професій у сфері охорони здоровʹя, здобутих в Україні, 

йдеться про освіту, здобуту в так названих третіх країнах, тобто автоматичне 

визнання здобутої освіти, як наприклад освіти, здобутої у країнах ЄС, неможливе. 

Більш детальна інформація за посиланням: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Lan-

desregierung/SHIBB/Themen/Themen/_functions/GesundheitsberufeSubmenue_kacheln-

Table.html 

Термін очікування видачі дозволу на здійснення професійної діяльності за 

профкваліфікацією залежить від  того, скільки часу знадобиться, щоб зібрати усі 

необхідні документи та вивчити мову до рівня В2. Крім того, слід зауважити, що 

освіта у сфері медичного обслуговування та догляду, що надається в Україні, 

відрізняється від німецької. Через це автоматичний дозвіл надаватиметься тільки у 

разі наявності багаторічного професійного досвіду. Виходячи з цього необхідною є 

видача постанови, умовою якої є складання іспиту на професійні знання або ж 

проходження курсу перекваліфікації та здобуття знань та навичок, які необхідні за 

німецькими стандартами. 

Скільки часу займе проходження курсу перекваліфікації після видачі постанови, 

залежить від того, коли іноземний спеціаліст успішно закінчить даний курс. Як 

правило, термін очікування постанови, після надання усіх документів, не 

перевищуватиме двох місяців. Термін очікування видачі дозволу після закінчення 

курсу перекваліфікації займає не більше, ніж місяць. Дозвіл за заявкою, що подана 

разом з повним пакетом документів, підтвердженням наявності багаторічного 

професійного досвіду та знання мови на рівні В2, буде виданий протягом двох 

місяців з дати подання заявки. 

2. Апробація та тимчасова ліцензія на здійснення лікарської діяльності 

Здійснення лікарської діяльності без державного дозволу заборонено та карається 

законом. Існує два види державного дозволу на здійснення лікарської діяльності, 

(тимчасова, обмежена строком дії) ліцензія на здійснення лікарської діяльності та 

апробація. Заявки на отримання таких дозволів подаються до Відомства земельного 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Lan-desregierung/SHIBB/Themen/Themen/_functions/GesundheitsberufeSubmenue_kacheln-Table.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Lan-desregierung/SHIBB/Themen/Themen/_functions/GesundheitsberufeSubmenue_kacheln-Table.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Lan-desregierung/SHIBB/Themen/Themen/_functions/GesundheitsberufeSubmenue_kacheln-Table.html


 

 

уряду з питань соціального обслуговування (скорочено LAsD). Видача дозволу 

відбувається після проходження процедури визнання диплому, що регулюється 

законом. Ліцензію на здійснення лікарської діяльності можна отримати після 

перевірки наявності закінченої медичної освіти та її відповідності німецькій медичній 

освіті (наприклад, за терміном навчання, відповідністю основним учбовим 

дисциплінам). Після успішної перевірки ліцензія видається строком на два роки. Для 

процедури апробації законом передбачена жорсткіша перевірка (перевірка 

відповідності рівня освіти, точніше виявлення розбіжностей, врахування 

професійного досвіду, або додаткових кваліфікацій для компенсації виявлених 

розбіжностей,  за потреби, складання іспиту для підтвердження знань, тощо) В обох 

випадках для подання заявки також необхідне підтвердження знання німецької мови 

(тест на знання фахової мови на рівні С1), при чому для процедури апробації знання 

мови на даному рівні є обовʹязковим. Екзамени з фахової мови проводяться у  

співпраці з Палатою лікарів федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія у м. 

Росток. 

Надання тимчасового дозволу на здійснення лікарської діяльності можливе за певних 

обставин також з нижчим рівнем знання мови, однак рівень має бути не менше за В2. 

Однак за умови, що контроль здійснюватиме лікар, що вже пройшов процедуру 

апробації та, за потреби, володіє також українською мовою або третьою мовою, яка 

допоможе контролювати обслуговування пацієнтів та комунікацію з ними. Це все 

залежить від конкретного випадку та можливості лікаря здйснювати нагляд. Дозвіл на 

здійснення лікарської діяльності може бути виданий найближчим часов тільки після 

подання повного пакету документів. Якщо через втечу з регіону, де йдуть активні 

бойові дії, є неможливим надати документи, що передбачені законом, слід надати 

інформацію про це у письмовому вигляді. За цих обставин рішення прийматиметься 

у кожному окремому випадку. 

Процедура проходження апробації, як правило, триває з одного боку довше через те, 

що освіта, здобута в Україні, не є ідентичною німецькій. Тому необхідно видавати 

постанову, умовою якої є проходження іспиту, що має підтвердити рівень освіти та 

знань, який відповідає німецьким стандартам, у тому випадку, коли різниця не може 

бути компенсована багаторічним професійним досвідом. З іншого боку вивчення 

німецької мови до рівня С1, який має бути підтвердженим складанням тесту з 

фахової мови та є обовʹязковою умовою процедури апробації, триває дуже довго. 



 

 

Більш детальна інформація про процедуру визнання дипломів за посиланнями: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Ge-sundheitsbe-

rufe/AkademischeHeilberufe/Arzt/Download/15_ArztMerkblattErlaubnisApprobationD-ritt-

staat.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregie-rung/LASD/Aufgaben/Gesundheitsbe-

rufe/_documents/enInformationLetter.pdf?__blob=publication-File&v=3 

Контактні дані: 

Schleswig-Holsteinisches Institut für berufliche Bildung  

Sophienblatt 50a 24114 Kiel  

E-Mail: Poststelle@shibb.landsh.de  

Telefon: 0431 988-9705  

Інститут з питань професійної освіти землі Шлезвіг-Гольштейн 

вул. Зофієнблат 50а 

24114 м. Кіль 

E-Mail: Poststelle@shibb.landsh.de 

Тел.: 0431 988-9705 

Landesamt für soziale Dienste  

Dezernat Gesundheitsberufe  

Gartenstraße 24  

24534 Neumünster  

E-Mail: Anerkennung-Gesundheit@lasd.landsh.de 

Telefon: 04321 913-5 

Відомство земельного уряду з питань соціального обслуговування 

Відділ з питань професії у сфері охорони здоровʹя 

Вул. Гартенштрассе 24 

24534 м. Ноймюнстер 

E-Mail: Anerkennung-Gesundheit@lasd.landsh.de 

Тел.: 04321 913-5 
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