
АТЕСТАЦІЯ 2019 
у запитаннях та відповідях
для лікарів



ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ СЛІД ПОДАВАТИ 
НА АТЕСТАЦІЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ 
І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ПРИСВОЄННЯМ 
(ПІДТВЕРДЖЕННЯМ) ЗВАННЯ «ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ»?

ДОДАТКОВО 
для підтвердження звання 
лікар-спеціаліст:

4  Особисте освітнє портфоліо 
з результатами проходження 
безперервного професійного 
розвитку.

5  Копії документів, що 
підтверджують обліковані 
бали безперервного 
професійного розвитку.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
1  Письмова заява.

2  Копії диплома про освіту 
та інші документи, 
що в установленому 
законодавством порядку 
дають право 
на зайняття конкретної 
лікарської посади.

3  Атестаційний листок.

КОЛИ:

не пізніше ніж за тиждень до початку засідання комісії.

?

?
ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ СЛІД ПОДАВАТИ 
НА АТЕСТАЦІЮ ДЛЯ ПРИСВОЄННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
1  Письмова заява.

2  Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката 
лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність 
кваліфікаційної категорії.

3  Атестаційний листок.

4  Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження 
безперервного професійного розвитку.

5  Копії документів, що підтверджують обліковані бали 
безперервного професійного розвитку.

КОЛИ:

за два місяці до початку роботи комісії або за два місяці 
до закінчення терміну дії посвідчення.



?

?

ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КОЛИ СЛІД ПОДАВАТИ 
НА АТЕСТАЦІЮ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ?

КОЛИ І ЯК ПРЕД’ЯВЛЯТИ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, 
ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОБЛІКОВАНІ БАЛИ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ?

СКІЛЬКИ БАЛІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ УСПІШНОГО 
ПРОХОДЖЕННЯ ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ У 2019 РОЦІ?

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
1  Письмова заява.

2  Копії диплома про освіту, трудової книжки, сертифіката 
лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність 
кваліфікаційної категорії.

3  Атестаційний листок.

4  Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження 
безперервного професійного розвитку.

5  Копії документів, що підтверджують обліковані бали 
безперервного професійного розвитку.

На засіданні атестаційної комісії, особисто.

У 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше

50 БАЛІВ
безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 
або 2019 році.

КОЛИ:

за два місяці до початку роботи комісії.

?



СКІЛЬКИ БАЛІВ МОЖНА ДЕКЛАРУВАТИ В 
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПОРТФОЛІО?

Кількість балів не обмежується, проте обов’язковий щорічний 

мінімум з 1 січня 2020 року — 50 БАЛІВ.

ЯКІ ЗАХОДИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ У 2019 РОЦІ?

Жоден захід або вид діяльності не має обов’язкового характеру. 
Крім того, відповідно до потреб медичної практики та бачення 
власного професійного розвитку, лікар вільно обирає вид 
і спрямування навчальних заходів.

?

?

?

В ЯКИЙ СПОСІБ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ БАЛИ 
ЗА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНІ ЦИКЛИ, 
УСПІШНО ЗАВЕРШЕНІ У 2018 АБО 2019 РОЦІ?

Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році, 

за такий цикл нараховують 50 БАЛІВ безперервного 
професійного розвитку.

ЧИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ 
У 2019 РОЦІ?

Ні, передатестаційний цикл більше не обов’язковий захід 
професійного вдосконалення для лікарів.

?

ЧИ ТРЕБА НАДСИЛАТИ КОПІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПОРТФОЛІО ДЛЯ ЩОРІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ 
ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ?

Ні, не треба.

?



№
з/п

Вид діяльності Кількість балів Документ, 
що 

підтверджує
в Україні в інших

країнах*

1. Формальна освіта

1.1. Присвоєння кваліфікації “лікар-спеціаліст” 
відповідної лікарської спеціальності.
Нарахування балів у рік присвоєння 
кваліфікації

50 100 Сертифікат/
Диплом

1.2. Здобуття освітньо-наукового та наукового 
рівнів вищої освіти галузі знань “Охорона 
здоров’я”  (доктор філософії, доктор наук).

Нарахування балів у рік захисту дисертації
50 100 Диплом

2. Неформальна освіта

2.1. Підвищення кваліфікації на циклах 
тематичного удосконалення в закладах 
(на факультетах) післядипломної освіти, 
в тому числі за змішаною (денною 
та дистанційною) формою освіти, 
тривалістю:

Посвідчення/
Свідоцтво1 тиждень 25

2 і більше тижнів 50
Підвищення кваліфікації на курсах 
стажування в закладах (на факультетах) 
післядипломної освіти

50
2.2. Навчання або медичне стажування 

в закладі вищої освіти / закладі охорони 
здоров’я за межами закладу, де працює 
фахівець.

З кількості балів, отриманих за заходи 
в Україні, враховуються не більше 
25 за рік**

3
за день

5 
за день

Відрядження 
та копія наказу про 

зарахування на 
стажування 

в Україні.
Cертифікат/ 

Диплом 
для іншої країни 

із програмою 
стажування

3. Інформальна освіта

3.1. Науково-практична конференція, кон-
грес, симпозіум:

Сертифікат 
або Диплом 
про участь 

в конференціїучасть в одноденному заході; 5* 10

ДОДАТОК 5
ДО ПОРЯДКУ 
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ
(ПУНКТ 1 РОЗДІЛУ V)

КРИТЕРІЇ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ



№
з/п

Вид діяльності Кількість балів Документ, 
що 

підтверджує
в Україні в інших

країнах*

участь у заході тривалістю понад 2 дні; 10* 20
Доповідь 

підтверджується 
програмою події 

та/або публікацією 
у матеріалах 

заходу

стендова доповідь; 20 50
усна доповідь 30 70
Одна й та сама доповідь повторно не 
враховується. Рекламні доповіді не 
враховуються

3.2. Професійний розвиток за дистанційною 
формою навчання з використанням 
електронних навчальних ресурсів.

Кількість балів, що враховуються до 
обов’язкового щорічного мінімуму, 
не має перевищувати 15 балів для 
україномовних та 20 балів для 
англомовних заходів**

1 бал за 

2 години
англомовні курси - 

відповідно до кількості 
балів у сертифікаті

Сертифікат

3.3. Навчання на симуляційних тренінгах або 
тренінгах з опанування практичними 
навичками, в тому числі під час науково-
практичних конференцій, симпозіумів, 
з’їздів, конгресів: Сертифікат/

Диплом
одноденний захід 15* 20
захід тривалістю 2 дні та більше 25* 30

3.4. Тематичне навчання (фахові школи, 
семінари, майстер-класи тощо):

Сертифікат/ 
Диплом

одноденний захід; 10* 15
захід тривалістю 2 дні та більше 20* 25

3.5 Публікація статті або огляду в журналі з 
імпакт-фактором 20 30

в іноземних 
виданнях

англійською 
мовою

Бібліографічна 
довідка

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового 
банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи  сертифіковані ERC/
ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.

** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів 
безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.



ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

НЕДОСТОВІРНІ ДАНІ ПРО БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПОРТФОЛІО

Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг 
свого безперервного професійного розвитку, 
буде відмовлено в атестації.

НА ПЕРІОД ВІДПУСТОК У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ 
ТА ПОЛОГАМИ ЧИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Вимоги щодо накопичення балів безперервного професійного 
розвитку не розповсюджуються.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Рішення атестаційної комісії оскаржується в установленому 
законодавством порядку, а саме: у суді.



Ця інформаційна листівка підготовлена за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу 
Сполучених Штатів Америки за підтримки Програми Уряду Великої Британії «Good Governance Fund», наданої від імені народу 
Великої Британії. Відповідальність за зміст цієї інформаційної листівки, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду 
Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках 
контракту №72012118C00001.


