
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

від 24 березня 2022 року              Київ     № 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 01 квітня 2022 року 

за № 376/37712 
 

 

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

22 лютого 2019 року № 446 

 

Відповідно до Указу Президента   України   від   24   лютого   2022   року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», підпункту 5 пункту 3, 

пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів   України   від   25 березня   2015   року №   267 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та 

з метою врегулювання механізму проведення атестації лікарів, у зв’язку із 

збройною агресією Російської Федерації на території України, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 

2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за 

№ 293/33264, такі зміни: 

 

1) у пункті 5: 

підпункт 5 викласти в такій редакції: 



 

«5) у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів 

безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та бали 

безперервного професійного розвитку, отримані у 2022 році. Мінімальна кількість 

балів безперервного професійного розвитку, яка має бути підтверджена за річний 

період, у 2022 році не є обов’язковою;»; 

 

після підпункту 5 доповнити пункт новими підпунктами такого змісту: 

 

«6) у 2024 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів 

безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та 

щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2022, 

2023 роках; 

 

7) у 2025 році та наступних роках для атестації необхідно подавати 

щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку за кожен попередній 

рік.»; 

 

2) пункт 9 викласти в такій редакції: 

 

«9. На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, обмеження частки 

балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у 

пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим 

наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для 

проведення чергової атестації.»; 

 

3) доповнити пунктом 11 такого змісту: 

 

«11. Установити, що: 

 

1) термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів 

лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії воєнного стану, та протягом 60 днів з 

дня його припинення або скасування, продовжується на один рік; 

 

2) обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою 

навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації 

лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий 

щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року.». 

 

У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 12-14. 



 

2. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Убогов С. Г.) забезпечити 

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Микичак І. В. 

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 
 

Міністр Віктор ЛЯШКО 


