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Консультації щодо визнання  
іноземних документів про шкільну,  

вищу та професійну освіту в Гамбурзі

Головний координаційний центр 
визнання документів про освіту (ZAA)
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Особи, які за кордоном отримали документ 
про освіту та які зараз проживають або хочуть 
працювати у Гамбурзі, можуть звернутися до ZAA. 
Ми надаємо консультації та допомагаємо вирішити 
питання, що стосуються таких тем:

• Хто займається визнанням документів про освіту?
• Як відбувається визнання документів про освіту?
•  Які документи необхідні для визнання документів 

про освіту?
•  Скільки коштує визнання документів про освіту та 

як здійснюється оплата?
•  Чи потрібне визнання документів про освіту, щоб 

могти працювати?
•  Чи потрібно пройти курси чи скласти іспити, щоб 

документи про освіту були визнані?

Якщо у вас є рішення щодо визнання документів 
про освіту, ми можемо відповісти на ваші 
питання та пояснити, чи потрібна вам додаткова 
кваліфікація, щоб ваші документи були визнані 
остаточно.

Питання щодо визнання 
документів про освіту

Ви не проживаєте у Гамбурзі та/або не хочете 
працювати у Гамбурзі? 
У багатьох містах Німеччини є консультаційні 
центри з питань визнання документів про освіту.
Інформацію про них можна знайти на сторінці: 
www.anerkennung-in-deutschland.de

Ви також можете зателефонувати на гарячу 
лінію «Робота та життя в Німеччині»:  
+49 (0)30 1815-1111.

Ми проконсультуємо вас щодо 
визнання ваших документів про 
освіту та допоможемо знайти 
потрібну організацію!



Консультації  
(особисті, по телефону або відеозв‘язку)
Особисті консультації, а також консультації по 
телефону або відеозв‘язку проводяться лише за 
записом. Щоб ми могли підготуватися до консультації, 
під час запису ви маєте зазначити такі дані:

• Прізвище та ім‘я, номер телефону та вік
• Яка у вас ступінь освіти?
• Які документи є в наявності?
• Чим ви хочете займатися в Німеччині?
• Які у вас є запитання?

Письмові консультації
Ви також можете отримати консультацію в 
письмовому форматі електронною або звичайною 
поштою. Для цього заповніть нашу анкету. Ми 
можемо надіслати її вам, або ви можете знайти її 
на сторінці  
www.anlaufstelle-anerkennung.de.

Консультації
Ми проводимо консультації арабською, 
болгарською, німецькою, англійською, фарсі/дарі, 
французькою, італійською, пушту, польською, 
російською, іспанською, турецькою мовами та урду.

Ми також можемо проводити консультації 
іншими мовами. Під час бронювання консультації 
повідомте нам про це, і ми замовимо для вас 
перекладача.

Наші  
послуги

Усі консультації проводяться 
безкоштовно, конфіденційно та 
незалежно від статусу посвідки 
на проживання!



Для консультації візьміть з собою або надішліть 
нам такі документи:

• Резюме / C.V.
•  Документи про освіту (наприклад, атестат, диплом, 

сертифікат, виписка дисциплін та оцінок)
•  Листи, документи та рішення установ або 

відповідних закладів, з якими ви вже вирішували 
питання визнання документів

Ви також можете прийти до нас без документів. 
Для консультації документи не потрібно 
перекладати та засвідчувати нотаріально.

Зверніть увагу на примітки щодо проведення 
консультацій, написані на зворотній стороні!

Адреса офісу: 
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Необхідні  
документи
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Головний координаційний центр 
визнання документів про освіту

У 2012 році в Німеччині був прийнятий закон, що 
регулює процедуру визнання документів. Цей закон 
надає змогу всім людям, які отримали освіту за 
кордоном, подати заявку на визнання або оцінку 
своєї кваліфікації. Однак не завжди зрозуміло, хто 
саме потребує визнання документів про освіту, 
яка установа це робить і які документи для цього 
потрібні.

Тому в Гамбурзі будь-яка особа з іноземними 
документами про освіту має право отримати 
консультацію відповідно до закону про визнання 
документів.

У Гамбурзі такі консультації проводить Головний 
координаційний центр визнання документів про 
освіту при благодійному фонді «Діаконія».  
З 1 жовтня 2010 року такі консультації отримало 
понад 18 000 осіб (станом на квітень 2021 р.).
 

Програма підтримки «Інтеграція через кваліфікацію» 
спрямована на постійний розвиток процесу інтеграції  
на ринку праці дорослих осіб міграційного походження.  
Програма фінансується Федеральним міністерством 
праці та соціальних питань Німеччини (BMAS) та 
Європейським соціальним фондом (ESF). Партнером у  
реалізації програми виступає Федеральне міністерство  
освіти та наукових досліджень Німеччини (BMBF) та 
Федеральне відомство з питань праці (BA).



Програма підтримки «Інтеграція через кваліфікацію» фінансується Федеральним міністерством праці та соціальних 
справ та Європейським соціальнім фондом.
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у співпраці з:

Земельна мережа координується:

Запис:
Для бронювання особистої консультації чи 
консультації по телефону або відеозв‘язку 
заповніть нашу онлайн-анкету. Якщо у вас виникли 
запитання, ви можете зателефонувати нам у:
 

пн, вт, чт: 9:00–11:30  
пн–ср: 14:00–15:30
Тел.: +49 (0)40 30 62 0-396
Ви також можете надіслати лист на ел. пошту:   
zaa@diakonie-hamburg.de
 
Офіс 1 (головний офіс)  
Diakonie-Hilfswerk Hamburg
у Zentrale Anlaufstelle Anerkennung
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg (Гамбург)
Tel.: +49 (0)40/30 620-396
Fax: +49 (0)40/30 620-340

Офіс 2  
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
у Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg (Гамбург)

Детальна інформація на сторінці: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de

mailto:zaa@diakonie-hamburg.de

