
 З набранням чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 
2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», що 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за №293/33264, впроваджена 

система безперервного професійного розвитку і змінений Порядок проведення атестації 

лікарів.  
Науково-педагогічні працівники, які в установленому законодавством порядку 

допущені до лікарської діяльності, атестуються відповідно до профілю клінічної та медико-
профілактичної роботи в Центральній атестаційній комісії Міністерства охорони здоров’я.  

Клініцисти, які протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати 

попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, та 

які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, підлягають 

атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання "лікар-
спеціаліст" після проходження стажування.  

Лікарям, в яких під час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або за дитиною, яка потребує 

домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до 

досягнення дитиною шестирічного віку), завершився термін дії сертифіката лікаря-
спеціаліста, атестація відстрочується на відповідний період наказом керівника закладу 

вищої освіти, при якому створено комісію, за поданням керівника підприємства, установи, 

організації. На час перебування у такій відпустці вимоги щодо безперервного професійного 

розвитку не є обов'язковими.  
Для атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням 

звання "лікар-спеціаліст" до комісії, яка створюється при закладах вищої освіти, що 

здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», та закладах 

післядипломної освіти, не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання подаються такі 

документи: 
1) письмова заява (зразок додається); 
2) копії диплома про освіту та інших документів, що в установленому законодавством 

порядку дають право на зайняття конкретної лікарської посади; 
3) атестаційний листок за формою, наведеною у Додатку 1. 
4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного 

розвитку за формою, наведеною у Додатку 2, та копії документів, що підтверджують 

обліковані бали безперервного професійного розвитку (посвідчення про проходження 

курсів стажування тощо). Оригінали цих документів лікар пред’являє на засіданні 

атестаційної комісії особисто. 
Для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії необхідно подати 

документи до Центральної атестаційної комісії за два місяці до початку її роботи або за два 

місяці до закінчення терміну дії посвідчення. 
До атестаційної комісії подаються: 

1) письмова заява (зразок додається); 
2) атестаційний листок за формою, наведеною у Додатку 1; 
3) копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про 

наявність кваліфікаційної категорії (за наявності); 
4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного 

розвитку за формою, наведеною у Додатку 2, та копіями документів, що підтверджують 

обліковані бали безперервного професійного розвитку.  
На засіданні атестаційної комісії необхідно особисто пред’явити оригінали 

документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку. 

Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії на 

підставі поданих документів. 
Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома 

кваліфікаційними категоріями: 
- друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну 

кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною 

спеціальністю понад п'ять років; 



- перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну 

кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною 
спеціальністю понад сім років; 
- вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають необхідну 

кількість балів безперервного професійного розвитку та стаж роботи за певною 

спеціальністю понад десять років. 
Присвоєння кваліфікаційних категорій рекомендовано здійснювати у такій 

послідовності: друга, перша, вища. Якщо лікар має відповідний стаж роботи і демонструє в 

особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності та значно (втричі та більше 

разів) перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів безперервного професійного 

розвитку за рік, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої 

категорії. 
Клініцисти, яким присвоєно кваліфікаційну категорію, проходять атестацію на її 

підтвердження один раз на п’ять років. За бажанням, наявності стажу роботи за 

спеціальністю та за умови виконання вимог до безперервного професійного розвитку 

атестація на присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведена і через 

менший строк, але не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації. 
 

На підтвердження кваліфікаційної категорії необхідно подати документи до 
Центральної атестаційної комісії не пізніш як за два місяці до початку її роботи. 

До атестаційної комісії подаються:  
1) письмова заява (зразок додається); 
2) атестаційний листок за формою, наведеною у Додатку 1;  
3) копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста, посвідчення про 

наявність кваліфікаційної категорії; 
4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного 

розвитку за формою, наведеною у Додатку 2, та копіями документів, що підтверджують 

обліковані бали безперервного професійного розвитку. 
На засіданні атестаційної комісії лікар особисто пред’являє оригінали документів, 

що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку. Атестаційна 

комісія виносить своє рішення про підтвердження кваліфікаційної категорії на підставі 

поданих документів. 
 

Порядок нарахування балів безперервного професійного розвитку 
та проведення їх щорічної перевірки 

 
 Облік балів за проходження безперервного професійного розвитку рекомендований 

у 2019 році та обов’язковий з 01 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього 

портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році. 
Для атестації у 2019 році необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного 

професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році. 
Для атестації у 2020 році необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного 

професійного розвитку, отриманих у 2019 або 2020 році. 
Для атестації у 2021 році необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного 

професійного розвитку, отриманих у 2020 році. 
Для атестації у 2022 році необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного 

професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках. 
Для атестації у 2023 році необхідно подати щонайменше 150 балів безперервного 

професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках. 
Атестаційна комісія нараховує бали за проходження безперервного професійного 

розвитку відповідно до Додатку 5 на основі даних особистого освітнього портфоліо лікаря 

та оригіналів документів, що підтверджують ці дані. 
Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного 

професійного розвитку створюється працівником. Облік балів ведеться працівником та 



засвідчується проректором з науково-педагогічної роботи у період, за який обліковуються 

бали.  
Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 

балів (максимальна кількість балів — необмежена).  
Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для 

щорічної перевірки до відповідної атестаційної комісії з 2021 року. Всі лікарі, які 

здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку своє освітнє 

портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів. Лікар може декларувати необмежену 

кількість балів, але під час атестації враховується наявність мінімальної кількості балів. 

Копія особистого освітнього портфоліо надсилається поштою до 01 березня кожного року 

на адресу органу, при якому утворено відповідну атестаційну комісію. Особу, яка подала 

недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку або 

яка має недостатню мінімальну річну кількість балів безперервного професійного розвитку, 

а також її роботодавця повідомляють листом (електронним листом). Особі, яка подала 

недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку, 

атестаційна комісія відмовляє в атестації. 
 

Документи для атестації на підтвердження (отримання) кваліфікаційної категорії 

надсилаються до Центру адміністративних послуг МОЗ України – «Єдине вікно» за 

адресою: 
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 10 (метро Шулявська) 
т. 044-451-79-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Додаток 1  
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________  
 
2. Рік народження _____________________________________________________________  

 
3. Освіта _____________________________________________________________________ 

(найменування закладу вищої освіти, факультет, 

____________________________________________________________________________ 
рік закінчення)  

4. Місце роботи _______________________________________________________________  
 
5. Займана посада на час атестації ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
6. Кількість балів безперервного професійного розвитку ____________________________ 
                                                                                 (за період з моменту попередньої атестації) 

_____________________________________________________________________________  
 
7. Стаж роботи за спеціальністю _________________________________________________  

 
Рішення атестаційної комісії 

Атестаційна комісія при _______________________________________________________ 
                                            (найменування органу охорони здоров'я 

_____________________________________________________________________________  
                     або закладу вищої медичної освіти)  

вирішила присвоїти (підтвердити) гр. ____________________________________________  
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________  
(звання лікаря-спеціаліста, назва категорії) 

за спеціальністю ______________________________________________________________ 

(назва спеціальності 

_____________________________________________________________________________ 
відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)  

 
Голова комісії _______________________ ______________________  
                                         (підпис)                                 (П.І.Б.)  
Члени комісії: _______________________ ______________________ 
                                         (підпис)                                  (П.І.Б.) 
                         _______________________ ______________________ 
                                         (підпис)                                  (П.І.Б.) 
                         _______________________ ______________________ 
                                         (підпис)                                  (П.І.Б.) 
 
 "___" __________ 20____ року 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2  
 



 
 
 

ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО З РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

за __________ рік  
 
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________  
 
Місце роботи _________________________________________________________________  
 
Займана посада _______________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 

№ 

з/п 
Вид діяльності Місце 

проведення 
Дата/ 

тривалість 
Кількість 

балів 
     

 
 
 
 
Відомості щодо персональних досягнень  
 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___ ___________________________________________                                       ___________ 
                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                       (підпис) 
  
Проректор з науково-педагогічної роботи           В.А. Візір 
              (підпис) 
                                                                       
 
 
М.П. 
 



 



 
 

 



ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА АТЕСТАЦІЮ ЩОДО 
 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗВАННЯ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА 
 

 
Ректору ЗДМУ 
Колеснику Ю.М. 
 
посада______________ 
вчене звання_________ 
науковий ступінь_____ 
місце роботи_________ 
П.І.Б._______________ 
 
 

Заява 
 

 
Прошу направити на стажування (вказати фах і вищий медичний 

навчальний заклад) у зв’язку з закінченням терміну дії кваліфікаційної 

категорії (вказати дату)  
або враховуючи відсутність медичної практики з цієї лікарської 

спеціальності більше трьох років. 
 

або 
У зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку прошу підтвердити звання лікаря спеціаліста 

з фаху _____ (вказати). 
 
 
 
 
_______                                                           _______      
    (дата)                                                                                                   (підпис) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗРАЗОК  ЗАЯВИ  НА АТЕСТАЦІЮ 

 
ЩОДО ПРИСВОЄННЯ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ)  

 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ 

 
 
 

Голові Центральної  
атестаційної комісії 
МОЗ України 
 
посада______________ 
вчене звання_________ 
науковий ступінь_____ 
місце роботи_________ 
П.І.Б._______________ 
контактні дані (телефон)  
 
 

Заява 
 

Прошу атестувати мене на підтвердження (присвоєння) вищої (першої, 

другої) кваліфікаційної категорії за фахом «педіатрія» («хірургія», 

«неврологія», «стоматологія» і т.д.). 
 
 
 
 
 
_______                                                                             _______      
    (дата)                                                                                                                              (підпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


