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ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТА 

ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА

Термін дії сертифіката лікаря-стоматолога-

ортопеда першої категорії скінчився 10 листо-

пада 2013. Що має вчинити головний лікар? 

Який порядок отримання чи подовження дії 

сертифіката?

У разі закінчення терміну дії сертифіката (п’ятирічного строку з мо-
менту попередньої атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфі-
каційної категорії чи здобуття звання лікаря-спеціаліста з іншої спе-
ціальності) лікаря-спеціаліста необхідно терміново направити на ста-
жування (спеціалізацію). До закінчення стажування і отримання звання 
«лікар (провізор)-спеціаліст» працівника зараховують (переводять) 
на посаду «лікар-стажист». При цьому лікарська посада на час спеці-
алізації (стажування) має бути заміщена посадою лікаря-стажиста 
з цієї спеціальності (п. 2.1.3 наказу МОЗ України від 22 липня 1993 р. 
№ 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної під-
готовки лікарів»). Правильне формулювання назви посади лікаря-ста-
жиста з урахуванням вимог Класифікатора професій ДК 003:2005, 
наприклад: «лікар-стажист з ортопедичної стоматології». 

Зарахування на посаду «лікар-стажист» з певної спеціальності 
здійснюється у таких випадках: 
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• якщо лікар протягом року після закінчення п’ятирічного строку з мо-
менту попередньої атестації з присвоєнням (підтвердженням) атеста-
ційної категорії не виявив бажання і не подав документи на чергову 
атестацію (п. 1.10 Положення, затвердженого наказом МОЗ України від 
19 грудня 1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації ліка-
рів»; далі — Положення № 359); 

• якщо лікарю за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєн-
ні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії (п. 1.10 Положен-
ня № 359), 

• якщо лікар зарахований (переведений) на іншу посаду — до отриман-
ня ним сертифіката лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеці-
альності (п. 1 Примітки до розділів І, ІІ «Лікарські посади» та «Прові-
зорські посади» наказу МОЗ України від 25 грудня 1992 р. № 195 «Про 
затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних за-
кладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися 
медичною і фармацевтичною діяльністю»; далі — Наказ № 195);

• якщо лікар не працював за конкретною лікарською спеціальністю біль-
ше трьох років (п. 1 Положення, затвердженого наказом МОЗ України 
від 17 березня 1993 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування 
лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»). 

Після зарахування (переведення) на посаду «лікар-стажист» така особа 
одразу ж направляється для проходження стажування (спеціалізації) з на-
ступною атестацією з присвоєнням звання спеціаліста з конкретної лікарсь-
кої спеціальності, що дає право займатися лікарською діяльністю за певною 
спеціальністю. 

У разі відмови від стажування (спеціалізації), лікар-стажист (за згодою) 
з додержанням вимог Наказу № 195 може бути переведений на посаду мо-
лодшого спеціаліста з медичною освітою, а у разі відмови — підлягає звіль-
ненню згідно з пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

ПОДАННЯ СЕРТИФІКАТА ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Для отримання ліцензії МОЗ з медичної практики 

є обов’язковим надання інформації щодо сертифіката 

спеціаліста з «Організації і управління охороною 

здоров’я». Проте сертифікат лікаря-спеціаліста є не 

у всіх ліцензіатів через різні причини: не зберігся 

(закінчився термін дії), не видавався тощо. Керівник 

закладу вже неодноразово підтверджував першу 
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(чи вищу) кваліфікаційну категорію з цієї спеціальності. 

Чи потрібно в такій ситуації повторно проходити курс 

спеціалізації з «Організації і управління охороною 

здоров’я», чи достатньо лише посвідчення про при-

своєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії?

Відповідно до пункту 2.7 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 30 
листопада 2012 р. № 981 (далі — Ліцензійні умови), заклад охорони здо-
ров’я повинен призначити на посаду керівника закладу охорони здоров’я 
особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам. 

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам засвід-
чується:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;
2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим ви-

щими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної осві-
ти III–IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення 
атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 р. 
№ 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за 
№ 14/2454 (далі — Положення № 359);

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфіка-
ційної категорії з лікарських спеціальностей встановленого зразка, наведе-
ного у додатку 4 до Положення № 359. 

Отже, виходячи з формальних вимог Ліцензійних умов, сертифікат ліка-
ря спеціаліста є необхідним для повної відповідності єдиним освітнім та ква-
ліфікаційним вимогам. Однак не всі лікарі України, особливо це стосується 
лікарів старшої вікової категорії, мають сертифікати лікаря-спеціаліста вста-
новленого зразка, оскільки до прийняття наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України від 21 листопада 1991 р. № 168 «Про подальше удосконалення 
атестації лікарів» (втратив чинність), що встановив форму цього сертифіка-
та, тобто майже до 1992 року (а подекуди і рік-два потому) проходження спе-
ціалізації з «Організації і управління охороною здоров’я» та інших лікарських 
спеціальностей не супроводжувалася наданням сертифіката. У цьому ви-
падку радимо особисто звернутися до відділу ліцензування медичної прак-
тики департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги 
(час прийому керівництвом департаменту можна уточнити на сайті МОЗ 
України). 


