
Хочете дізнатися більше про шлях Ольги 
до підтвердження кваліфікації? Ви можете 
прочитати її та інші історії різними мовами на 
сайті www.anerkennung-in-deutschland.de.

Працевлаштування у Німеччині –  
як це можливо? 
Чи хотіли б Ви працювати у Німеччині за 
професією, яку здобули в Україні? Ви можете 
дізнатися, за яких умов вам дозволено жити 
та працювати у Німеччині, на сайті  
www.make-it-in-germany.com. Там ви також 
знайдете поради щодо пошуку роботи та 
біржу вакансій. Ви також можете подати 
заяву на визнання кваліфікації, якщо у вас 
немає пропозиції постійної роботи. Це 
також можливо з України.

Визнання української 
професійної 
кваліфікації 

Кращий на 
робочомумісці! 

Також й у 
Німеччині.
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ВИДАВНИК У КООПЕРАЦІЇ З

Ольга Готюр з України 
працює вчителькою у  
Баден-Вюртемберзі.

«Завдяки визнанню 
кваліфікації я 
знайшла роботу 
своєї мрії й у 
Німеччині».

Дізнайтеся більше про визнання та скористайтеся 
безкоштовними консультаційними послугами! 
www.anerkennung-in-deutschland.de/counselling 
 
У вас є питання щодо визнання та інші теми, 
пов’язані з вашою імміграцією? Гаряча лінія 
«Робота та проживання у Німеччині» також з 
радістю відповість на ваші запитання по телефону: 
+49 30 1815-1111.



Надати заяву
Обов’язковою умовою для подачі заяви 
є отримання професійної кваліфікації. 
Це може бути повна професійна 
підготовка або вища освіта. Ви 
повинні подати заяву про визнання 
до відповідального за вас органу. В 
каталозі ви знайдете інформацію про 
те, які документи потрібні.

Вартість визнання залежить від 
професії та федеральної землі. 
Визнання кваліфікації, як правило, 
коштує від 200 до 600 євро. 
Компетентний центр повідомить вам 
точну вартість.

Знайти свою професію  
та скористуватися  
консультацією 
Знайдіть свою професію у каталозі:  
www.anerkennung-in-deutschland.de/
recognition-finder (англійською та німецькою).  
Тут ви знайдете інформацію про німецькі професії, 
а також можете вибрати ідентичну професію. 
Ви дізнаєтеся, чи дійсно вам потрібне визнання 
кваліфікації. Це залежить від вашої професії та 
країни походження. Визнання завжди допомагає 
під час пошуку роботи. У каталозі ви також 
знайдете контактні дані консультаційного центру 
та офісу, відповідального за вашу заяву.

Спілкування з компетентним центром 
здійснюється переважно німецькою мовою. 
З іншого боку, консультаційні центри часто 
пропонують поради різними мовами.

Порада: Отримайте консультацію перед 
подачею заявки на визнання! Консультація 
також допоможе, якщо ви не можете знайти свою 
професію в каталозі. І ви отримаєте важливу 
інформацію про фінансову підтримку для 
визнання. 

Компетентний центр перевірить 
ваші документи
Компетентний центр розгляне вашу заяву. Ви отримаєте 
повідомлення не пізніше ніж через місяць. Там стоятиме: 
усі необхідні документи є у наявності. Або: ви повинні 
подати додаткові документи.

Компетентний центр порівнює вашу професійну 
кваліфікацію з німецькою ідентичною професією. Він 
враховує ваш професійний досвід та інші кваліфікації.

Отримання довідки
Зазвичай процес визнання займає від 3 
до 4 місяців. Після цього ви отримаєте 
повідомлення про визнання. При повному 
визнанні ваша кваліфікація еквівалентна 
німецькій кваліфікації.

Результатом у вашій довідці є невизнання або 
часткове визнання кваліфікації? Можливо, 
ви зможете працювати за своєю професією 
без повного визнання. У багатьох випадках 
ви також можете пройти кваліфікацію 
у Німеччині. Відповідальний центр 
проконсультує вас щодо ваших можливостей.

Починайте роботу
На сайті www.make-it-in-germany.com 
ви отримаєте усю важливу інформацію 
про життя та працю у Німеччині.

Шлях до визнання 
професійної кваліфікації

Портал Федерального уряду з визнання іноземної 
професійної кваліфікації.
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„Я маю постійну 
роботу і повністю 
задоволена своїм 

життям.“

«Фірма - це 
мала сім’я». 

Анделіна Будімір, 
фізіотерапевтка з Хорватії. 

Таре Кулі, промисловий  
механік з Сирії
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