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Ректорам вищих навчальних закладів
IV рівня акредитації МОЗ України,
деканам медичних факультетів 
університетів, академій та директорам 
науково-дослідних установ
Міністру охорони здоров’я АР Крим,
начальникам управлінь охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Головним державним санітарним лікарям
областей, міст Києва та Севастополя
Керівникам регіональних управлінь фармації

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до наказу від 07.07.2009 року № 484 
«Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних ци-
клах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2009 року за № 693/16709, та до-
датково до листа МОЗ України від 11.12.2009 року № 08.01-51/2625 направляє для організації 
виконання та використання в практичній роботі роз’яснення щодо Переліку документів, які 
подаються до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післяди-
пломної освіти IV рівня акредитації відповідно до пункту 4, 6 та 9 Шкали значень різних ви-
дів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, затвердженої 
наказом МОЗ України від 07.07.2009 року № 484.

Для нарахування кількості балів за пунктом 4 Шкали значень різних видів діяльності 
лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами приймаються довідки, в яких 
вказані теми лекцій, дати проведення, кількість і склад слухачів, для яких проводилися лек-
ції (завірена керівництвом та печаткою установи, закладу), ксерокопія публікації у засобах 
масової інформації.

Для нарахування кількості балів за пунктом 6 Шкали значень різних видів діяльнос-
ті лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами приймаються посвідчен-
ня (відповідно до наказу МОЗ України від 22.07.1993 № 166 «Про подальше удосконалення 
системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27.08.1993 року за № 113) та довідки (завірені керівництвом та печаткою 
установи, закладу).



www.mif-ua.com

Зазначаємо, що для проведення короткотривалих курсів інформації та стажування, пе-
реривчастих курсів — необхідна наявність ліцензії Міністерства освіти і науки України про 
надання освітніх послуг закладами та установами, які їх надають відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.08.2007  № 1019.

Семінари на місцевих базах та в регіональних центрах мають проводитися з залучен-
ням спеціалістів професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІV рівня 
акредитації та закладів післядипломної освіти відповідно до укладених угод між навчальними 
закладами та Управліннями охорони здоров’я. Графік проведення таких семінарів має бути 
передбачений Планом роботи Управління охорони здоров’я обласної, Київської та Севасто-
польської міських державних адміністрацій.

Для нарахування кількості балів за пунктом 9 Шкали значень різних видів діяльності 
лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами, які проводилися на території 
України, приймаються виключно:

1. Сертифікати заходів, які видані учасникам науково-практичних конференцій, сим-
позіумів, з’їздів, конгресів, засідань професійної асоціації, що входять до Реєстру конгресів, 
з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які затверджені наказами МОЗ та 
АМН України, а також наказами і розпорядженнями МОЗ України, МОЗ АР Крим та на-
казами УОЗ обласних (Київської та Севастопольської міської) державних адміністрацій. Для 
доповідача подається Програма заходу, що засвідчує його виступ;

2. Сертифікати, які підписані Міністром охорони здоров’я України, заступниками Мі-
ністра, керівником структурного підрозділу Міністерства охорони здоров’я України, який 
відповідає за проведення заходу, керівниками Національної академії медичних наук України, 
керівником вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу або науково-дослід-
ної установи, на базі яких проводиться захід;

3. Сертифікати, які підписані Міністром охорони здоров’я АР Крим, керівниками 
управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій, Головним державним санітарним лікарем області, міст Києва та Севастополя (у 
випадку, якщо регламентований захід проводиться на регіональному рівні);

4. Пронумеровані сертифікати (номер сертифікату має відповідати номеру у відомості 
про отримання сертифікату, яка подається в кінці проведеного заходу до закладу, який відпо-
відає за проведення заходу, і зберігається протягом 5 років).

Просимо врахувати зазначене в подальшій роботі.

Перший заступник Міністра                                        В.В. Лазоришинець
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