
АТЕСТАЦІЯ 2019 
у запитаннях та відповідях
для атестаційних комісій



З ЯКОЮ МЕТОЮ ПРОВОДИТЬСЯ АТЕСТАЦІЯ 
НА ПРИСВОЄННЯ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ?

ЧИ ПОВИННА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРОВОДИТИ 
СПІВБЕСІДУ З ЛІКАРЕМ У ХОДІ АТЕСТАЦІЇ 
НА ПРИСВОЄННЯ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ?

ЯКИМ ЧИНОМ АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ПЕРЕВІРЯЄ 
БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРЯ 
НА ЗАСІДАННІ?

ЯК ОБРАХОВУЮТЬСЯ БАЛИ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПОРТФОЛІО?

Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання 
лікарями вимог щодо підвищення їхньої кваліфікації в рамках 
безперервного професійного розвитку.

Ні, не повинна.

Шляхом верифікації документів про заходи безперервного 
професійного розвитку, внесені до індивідуального освітнього 
портфоліо лікаря та обрахунку облікованих балів.

Відповідно до Додатку 5 до Порядку проведення атестації 
лікарів.

?

?

?

?



№
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/ 
Дипломодноденний 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.



ПРИКЛАДИ ОБРАХУНКІВ:

КУРС «БАЗОВА ПІДТРИМКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
(BASIC LIFE SUPPORT), 
м. Черкаси, Україна, 7.03.2019 р.

за одноденний симуляційний 
тренінг в Україні, відповідно до 
таблиці, нараховуються

15 балів

проте
захід сертифіковано 
Європейською радою 
реанімації (ERC)

тому у підсумку за нього 
лікареві зараховуються 30 балів

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУРС ПІДТРИМКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ПРИ ТРАВМІ» (EUROPEAN TRAUMA COURSE), 
20-22.03.2019, Ліверпуль, Сполучене Королівство

триденний стимуляційний 
тренінг, відповідно до таблиці

30 балів

проте
захід відбувається у країні 
з високим рівнем доходу 
(за рейтингом Світового банку)

тому у підсумку за нього 
лікареві зараховуються 60 балів

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В ТА С», 
10 годин, Центр громадського здоров’я МОЗ України

україномовне дистанційне 
навчання з використанням 
електронних ресурсів, 
відповідно до таблиці, 
у підсумку лікареві 
зараховуються за нього

5 балів

1

2

3



ТРИ УКРАЇНОМОВНІ ДИСТАНЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
ВІД РІЗНИХ ПРОВАЙДЕРІВ, 
сумарна тривалість 40 годин

україномовне дистанційне 
навчання з використанням 
електронних ресурсів, відповідно 
до таблиці, у підсумку лікареві 
нараховуються

20 балів

проте до щорічного необхідного 
мінімуму з них зараховуються 15 балів

(необхідно набрати за рахунок 
інших видів діяльності)

(ще 35)

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «CHEST PAIN: A GUIDE TO 
INVESTIGATION AND MANAGEMENT FOR GP’S», ВІД BMJ, 
1 година

англомовне дистанційне 
навчання, відповідно до таблиці, 
у підсумку лікареві зараховується 
за нього

1 бал

(кількість балів у сертифікаті: 1 година = 1 бал).

КУРС «ГРУДНА КЛІТКА ТА ДИХАННЯ» ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ 
АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ CEEA,  
20-22.02.2019, м. Тернопіль, Україна

тематичне навчання в Україні, 
тривалістю понад 2 дні, 
відповідно до таблиці, у підсумку 
лікареві зараховуються

20 балів

4

5

6



СТАЖУВАННЯ У ВІДДІЛЕННІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, ІНТЕНСИВНОЇ 
ТЕРАПІЇ ТА ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ НІССХ ІМ. М.М. АМОСОВА, 
1-29.03.2019, м. Київ, Україна

медичне стажування у закладі 
охорони здоров’я в Україні, 
відповідно до таблиці, 20 робочих 
днів* 3 бали/день, у підсумку 
лікареві нараховуються

60 балів

проте до щорічного необхідного 
мінімуму з них зараховуються 25 балів

(необхідно набрати за рахунок 
інших видів діяльності)

(ще 25)

КОНГРЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА АНЕСТЕЗІОЛОГІВ, 
1-3.06.2019, Відень, Австрія

конгрес тривалістю понад 2 дні 
за межами України, відповідно 
до таблиці,

20 балів

проте
захід відбувається у країні 
з високим рівнем доходу 
(за рейтингом Світового банку)

тому у підсумку за нього 
лікареві зараховуються 40 балів

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРОМБОПРОФІЛАКТИКА 
В УКРАЇНІ. СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ», 
11.10.2019, м. Київ, Україна

одноденна конференція в 
Україні, відповідно до таблиці, 
нараховуються

5 балів

проте захід акредитовано ACCME

тому у підсумку за нього 
лікареві зараховуються 10 балів

7

8

9



КРАЇНИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ДОХОДУ У 2019 РОЦІ 
(ЗА ВЕРСІЄЮ СВІТОВОГО БАНКУ)

Австралія, Австрія, Андора, Антігуа, Аргентина

Багамські острови, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Бруней

Данія

Естонія

Греція

Ізраїль, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія

Канада, Катар, Кіпр, Кувейт

Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург

Мальта, Монако

Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія

Об’єднані Арабські Емірати, Оман

Палау, Панама, Південна Корея, Польща, Португалія

Сан-Марино, Сент-Кіттс і Невіс, Саудівська Аравія, 
Сейшельські Острови, Сінгапур, Словаччина, Словенія, 
Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 
Сполучені Штати Америки

Тринідад і Тобаго

Угорщина, Уругвай

Фінляндія, Франція

Хорватія

Чехія, Чилі

Швеція, Швейцарія

Японія.

З вичерпним переліком можна ознайомитись за посиланням: 
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_high-income_economy



Лікареві, який свідомо надав недостовірні дані про перебіг свого 
безперервного професійного розвитку, атестаційна комісія своїм 
рішенням повинна відмовити в атестації.

?

ЯКИМ ЧИНОМ АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ МОЖЕ 
ВИКОРИСТАТИ БАЛИ, ОБЛІКОВАНІ ПОНАД ЩОРІЧНИЙ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МІНІМУМ У 50 БАЛІВ??
Якщо лікар має відповідний стаж роботи і демонструє в 
особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності 
та значно (втричі і більше разів) перевищує мінімальні вимоги 
до кількості балів безперервного професійного розвитку за рік, 
атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння 
більш високої категорії.

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

На засіданні атестаційної комісії, особисто.

?
ЩО ПОВИННА ЗРОБИТИ АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ, 
ЯКЩО ЛІКАР ПОДАВ НЕДОСТОВІРНІ ДАНІ ПРО 
СВІЙ БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В 
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПОРТФОЛІО?



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.


