
Наша підтримка 

• Співпраця між Дияконією Баден-Вюр-
темберга та Карітасом України означає за-
конний, безпечний та прозорий шлях до 
Німеччини

• Ми підтримуємо Вас в адміністративному 
та фінансовому плані під час оформлення 
документів та отримання візи

• Ми покриваємо вартість Вашої поїздки до 
потенційного місця навчання

• Ми частково відшкодуємо Вам витрати на 
курс німецької мови, коли Ви розпочнете 
дуальну освіту в Німеччині

Ця дуальна освіта справді мені підходить?

Щоб визначити, чи ця освіта Вам підходить, 
пройдіть цей невеличкий опитувальник: Чи 
погоджуєтеся Ви з усіма наступними твер-
дженнями:
• В мене достатньо енергії та бажання, щоб 

опанувати німецьку мову на рівні B1/B2
• Я співчутливий/-а і отримую радість від 

роботи з людьми різного віку
• Я цікавлюся соціальними питаннями та 

питаннями медичного/сестринського до-
гляду

•  Я вірю в те, що можу піклуватися та нада-
вати медичний/сестринський догляд лю-
дям, які цього потребують

•  Я можу знаходитися в тісному контакті з 
хворими та людьми похилого віку

•  Я готовий/-а виконувати адміністративні 
та письмові інструкції для планування та 
ведення документації

•  Я можу працювати як самостійно, так і в 
команді 

Трирічна дуальна освіта 
«Фахівець у сфері 

медичного догляду»
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Опис професії 

Фахівець опікується та надає допомогу паці-
єнтам у всіх сферах медичного догляду (па-
цієнтам в лікарні, хворим дітям та людям по-
хилого віку). Окрім того, він виконує вказівки 
лікаря, допомагає під час медичного втру-
чання, заповнює медичну картку пацієнта та 
бере участь у забезпеченні якості догляду. 
В сфері догляду за людьми похилого віку та 
людьми з інвалідністю, фахівець підтримує 
їх у повсякденному житті, надає кваліфіко-
вані консультації, заохочує до різноманітних 
занять та здійснює медичний/сестринський 
догляд.

Як проходить навчання 

Трирічна дуальна освіта складається з теоре-
тичної частини, яка проходить на базі освіт-
ньої установи, та практичної — на робочих 
місцях в установах та організаціях для набут-
тя певної кваліфікації.
Під час навчання, кожного місяця передбача-
ється стипендія. 
Дуальна освіта визнається як в Німеччині, так 
і в ЄC.

Вимоги для зарахування

• Ви маєте повну середню освіту 
• Вам виповнилося 18 років
• Ви готові опанувати німецьку мову на рів-

ні B2
• Навчання в Німеччині може розпочатися, 

якщо Ви володієте німецькою мовою на 
рівні B1

• Ви зацікавлені отримати трирічну дуальну 
освіту в Німеччині

• Вас цікавить робота в соціальній сфері, 
оскільки Вам подобається працювати з 
людьми

• Ви готові працювати з хворими, людьми 
похилого віку та людьми з інвалідністю

• Ви толерантні та відкриті для роботи в 
міжнародній команді

Конкурсний відбір 
1. Фаза:
- Встановлення контакту. Звернення за номе-
ром телефону або електронною поштою.
- Проведення інформаційних заходів для всіх 
зацікавлених в отриманні дуальної освіти в 
Німеччині.
2. Фаза:
- Представлення своєї кандидатури (надання 
резюме, мотиваційного листа та копії атеста-
ту про повну середню освіту або іншу здобу-
ту освіту).
- Проходження співбесіди.
- Прийняття рішення про зарахування на нав-
чання.
3. Фаза:
- Вивчення/вдосконалення німецької мови 
до рівня B2.
4. Фаза:
- Визнання повної середньої освіти німець-
кою стороною.
- Профорієнтація в Німеччині в центрах для 
людей похилого віку.
- Підписання договору про навчання.
5. Фаза:
- Оформлення візи на навчання.
6. Фаза:
- Трирічна дуальна освіта в Німеччині.


