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Начальнику управління охорони здоров’я 
Полтавського міськвиконкому, начальникам 
управлінь охорони здоров’я Кременчуцької та 
Горішньоплавнівської міських рад, головним 
лікарям обласних, міських і районних 
лікувально-профілактичних закладів, головним 
лікарям центрів ПМСД, лікарям приватної 
практики

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації звертає Вашу увагу 
на те, що набрав чинності новий наказ Міністерства охорони здоров’я України 
від 22.03.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку 
лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за 
№293/33264 . Ознайомитись з наказом та додатками до нього можна на сайті 
Міністерства охорони здоров’я України.

Тепер лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути 
конкурентним та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій 
та практик на ринку. У 2019 році безперервний професійний розвиток 
рекомендований для всіх лікарів, проте обов’язковим він є виключно для тих, 
хто має проходити чергову атестацію.

Починаючи з 1 січня 2020 кожен лікар упродовж року має набрати 
щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчання, які 
лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів 
діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов’язковий 
мінімум - саме 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні 
вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.

Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує 
його у керівника свого закладу. Бали у портфоліо обліковуються відповідно до 
додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо 
- це додаток 2 Порядку до наказу.

З 2021 щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє 
портфоліо в атестаційну комісію до 01 березня.
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Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено 
в атестації.

Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на 
присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.

Для атестації лікар за 2 місяці до початку роботи комісії надає:

1. письмову заяву;

2. копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста 
та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;

3. атестаційний листок;

4. особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;

5. копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР.

У день атестації лікарю необхідно з’явитись з оригіналами сертифікатів 
для того, щоб підтвердити справжність внесених даних. У майбутньому 
передбачається, що процедура атестації буде електронною.

Наказ набуває чинності з моменту його опублікування.

У 2019 році набір 50 балів БПР рекомендований, а обов’язковим стане з 
01 січня 2020 року. Лікарям, які повинні проходити чергову атестацію у 2019 
році та які навчались на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 роках, буде 
нараховано 50 балів БПР на основі документів, отриманих після успішного 
завершення передатестаційного циклу.
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