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Шановні колеги ! 
 

Міністерство охорони здоров’я відновлює атестації лікарів, провізорів, фармацевтів, 

професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та 

молодших спеціалістів з медичною освітою. 

Це передбачається у наказі МОЗ «Про затвердження Змін до деяких наказів 

Міністерства охорони здоров’я України» від 19.01.2021 № 74 (далі — наказ № 74), який 15 

березня 2021 року зареєстровано у Мін’юсті за № 319/35941. Станом на 25 березня наказ 

направлений для публікації в офіційних джерелах. Одразу після цього документ набере 

чинності. 

Наказ № 74 передбачає відновлення атестацій у період дії карантину, 

встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 з 

дотриманням протиепідемічних заходів.  

У 2021 році атестуватимуть:  

 лікарів; 

 молодших спеціалістів з медичною освітою; 

 провізорів; 

 фармацевтів; 

 професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони 

здоров’я. 

Також цей наказ врегульовує низку питань безперервного професійного розвитку 

лікарів та критеріїв нарахування балів БПР.  

В одноденний строк з дати набрання чинності наказом № 74 атестаційні комісії 

повинні: 

 затвердити та опублікувати на офіційному вебсайті графік засідань атестаційних 

комісій для розгляду документів, які подали на чергову атестацію, але не розглянули у 

зв’язку з установленням карантину; 

 провести перше засідання не пізніше ніж через десять днів з дати набрання чинності 

наказу № 74. 

 

Основні зміни до Порядку проведення атестації лікарів. 

1. Присвоєння наступної кваліфікаційної категорії можливе не раніше ніж через один 

рік з дати попередньої атестації за умови перевищення мінімальних вимог щодо кількості 

балів БПР. 

2. Лікарі, які бажають пройти атестацію, подають необхідні документи до 

атестаційної комісії за місяць до початку її роботи. 

3. За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської 

спеціальності/спеціальностей лікаря, враховують не більше ніж 8 балів щорічно. 

4. Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період лікар подає для щорічної 

перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 1 березня. 

5. У 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжили на 

місяць із дати набрання чинності наказу, який вносить зміни. 

Головам 

районних, міських, первинних організацій  

профспілки працівників охорони здоров’я 

Хмельницької області 



6. Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження БПР лікар створює для 

кожної спеціальності, за якою атестується. Якщо види діяльності, за які нараховують бали 

БПР, відповідають кожній зі спеціальностей лікаря, інформацію про таку діяльність можна 

включити до кількох освітніх портфоліо. 

7. Графік засідань атестаційних комісій розміщуватимуть на офіційному вебсайті 

закладу вищої медичної освіти або МОЗ, Міністерства охорони здоров’я АР Крим, 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій, при яких створені комісії. 

8. Якщо атестаційна комісія змінює графік засідань, секретар комісії зобов’язаний 

повідомити про це осіб, які проходять атестацію, не пізніше ніж за три дні до засідання. Для 

цього надсилають оновлений графік на їхні електронні адреси. 

9. МОЗ змінило критерії нарахування балів БПР. Зокрема, бали за підвищення 

кваліфікації на циклах тематичного удосконалення враховуватимуть не більше ніж два рази 

на п’ять років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Окрім 

того, з’явилася можливість отримати бали не лише за участь у тренінгах, конференціях і 

тематичному навчанні, але й за проведення таких заходів за наявності у тренерів 

сертифікатів міжнародних організацій. 

 

Нарахування балів БПР лікарям, які беруть участь ліквідації COVID-19 

Лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації COVID-19, 

зараховують 50 балів БПР. Це роблять на підставі довідки, наданої керівником закладу 

охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації COVID-19 (п. 7 наказу МОЗ 

«Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446; далі — 

наказ № 446). 

Оскільки у 2020 році атестації не проводили, 50 балів за зазначений вище вид робіт 

враховуватимуть під час подання документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні 

роки відповідно до вимог пункту 5 наказу № 446. 

 

Таким чином, всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, так як і раніше, 

зобов'язані щороку подавати на перевірку своє освітнє портфоліо та підтверджувати 

щонайменше 50 балів; можна декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації 

враховується наявність мінімальної кількості балів. На жаль, у наказі немає відповіді на 

питання, яке виникає, коли лікар має кілька місць роботи (після отримання роз’яснення, та 

про дату набрання чинності наказу №74 ми повідомимо Вас у найкоротший термін).   

 

Нагадуємо, що з необхідною для членів профспілки інформацією можна оперативно 

знайомитися на інтернет-сайті обкому профспілки, його сторінках у соціальних мережах: 

http://medprof-km.blogspot.com/, https://www.facebook.com/medprof.km/, 

https://twitter.com/medprof_km у Твіттері, канал в ю-тубі - https://bit.ly/2vyvXGr.  

 

Додаток – Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку (новий Додаток 5 до 

Порядку проведення атестації лікарів, згідно наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року N 446) 

 

 
З повагою,                   

 

Голова обласної організації                                           В.С.Садома  

http://medprof-km.blogspot.com/
https://www.facebook.com/medprof.km/
https://twitter.com/medprof_km
https://bit.ly/2vyvXGr


Додаток 

 

КРИТЕРІЇ 

нарахування балів безперервного професійного розвитку 

( Додаток 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V) 

N 

з/п 
Вид діяльності 

Кількість балів 
Підтвердний 

документ в 

Україні 

в інших 

країнах* 

1. Формальна освіта   

1.1 Здобуття освітньо-наукового та 

наукового рівнів вищої освіти галузі 

знань "Охорона здоров'я (доктор 

філософії, доктор наук). 

Нарахування балів у рік захисту 

дисертації 

100 100 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:**** 

1 тиждень; 

2 і більше тижнів. 

  

  

  

  

  

  

25 

50 

  посвідчення/свідоцтво 

2.2 Медичне стажування в закладі охорони 

здоров'я за межами закладу, де працює 

фахівець 

З кількості балів, отриманих за заходи 

в Україні, враховується не більше 25 за 

рік** 

3 за день 5 за день відрядження та копія 

наказу про зарахування 

на стажування в 

Україні. 

Сертифікат/диплом 

для іншої країни із 

програмою стажування 

2.3 Наукова, науково-практична 

конференція, конгрес, симпозіум, з'їзд: 

участь в одноденному заході; 

участь у заході тривалістю 2 дні та 

більше; 

стендова доповідь; 

усна доповідь. 

Одна й та сама доповідь повторно не 

враховується. Рекламні доповіді не 

враховуються 

  

  

5* 

10* 

20 

30 

  

  

10 

20 

50 

70 

сертифікат або диплом 

про участь в 

конференції. 

Доповідь 

підтверджується 

програмою події та/або 

публікацією у 

матеріалах заходу 

2.4 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 

2.5 Навчання на симуляційних тренінгах 

або тренінгах з оволодіння 

практичними навичками, в тому числі 

  

  

  

  

  

  

сертифікат/диплом 



під час науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, з'їздів, 

конгресів: 

одноденний захід; 

захід тривалістю 2 дні та більше. 

  
  

15* 

25* 

  
  

20 

30 

2.6 Проведення симуляційних тренінгів 

або тренінгів з оволодіння 

практичними навичками, в тому числі 

під час науково-практичних 

конференцій, симпозіумів, з'їздів, 

конгресів: 

одноденний захід; 

захід тривалістю 2 дні та більше. 

(бали нараховуються за проведення 

одного заходу на рік)*** 

  

  

  

  

  

10 

15 

  оригінал програми 

заходу, сертифікату 

тренера, запрошення 

від організаторів взяти 

участь у заході в якості 

тренера 

2.7 Тематичне навчання (фахові школи, 

семінари, майстер-класи тощо): 

одноденний захід; 

захід тривалістю 2 дні та більше. 

  

  

10* 

20* 

  

  

15 

25 

сертифікат/диплом 

2.8 Проведення тематичного навчання 

щонайменше на регіональному рівні 

(фахові школи, тренінги, семінар, 

майстер-класи): 

одноденний захід; 

захід тривалістю 2 дні та більше. 

Але не менше ніж два бали за годину 

роботи у випадку проведення окремих 

сесій 

(бали нараховуються за проведення 

одного заходу на рік)*** 

  

  

  

10 

15 

  оригінал сертифікату 

тренера та програми 

заходу 

  3. Інформальна освіта   

3.1 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. 

*** Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій. 

**** Врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в 

закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та 

дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від 

кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Вказане обмеження щодо нарахування 

балів безперервного професійного розвитку починає діяти з дати набрання чинності цим 

наказом.". 

  


