
ІІІ. Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії 

1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-

спеціалісти за лікарськими спеціальностями, передбаченими Переліком 

лікарських посад, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста та/або 

посвідченням про кваліфікаційну категорію та мають необхідну кількість балів 

безперервного професійного розвитку, що нараховуються відповідно до розділу 

VІ цього Порядку. 

 2. Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної 

категорії, подають до атестаційної комісії не пізніш як за місяць до початку її 

роботи або не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії посвідчення такі 

документи:  

1) письмова заява; 

 2) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;  

3) копії диплома, трудової книжки (за наявності) або витяг з реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, сертифіката лікаря-спеціаліста та/або посвідчення про 

наявність кваліфікаційної категорії (за наявності); 

 4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного 

професійного розвитку за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, 

та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного 

професійного розвитку.  

На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що 

підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку, особисто. 

 

ІV. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії 

1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за 

бажанням) особи, яким присвоєно кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти років 

з дня попередньої атестації.  

2. Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної 

категорії, подають до атестаційної комісії не пізніш як за місяць до початку її 

роботи такі документи:  

1) письмова заява;  

2) атестаційний листок за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;  

3) копії диплома, трудової книжки (за наявності) або витяг з реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, сертифіката лікаря-спеціаліста, посвідчення про 

наявність кваліфікаційної категорії; 

 4) особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного 

професійного розвитку за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, 

та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного 

професійного розвитку. 

 На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що 

підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку, особисто. 


