
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

від /<£ 2021 року

Про затвердження графіку засідань 
атестацшної комісії департаменту 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації з проведення атестації 
лікарів Тернопільської області

Керуючись підпунктом 57 пункту 6 Положення про департамент охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2021 року 
№ 269/01.02-01, Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 
(із змінами), з метою своєчасного присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної 
категорії лікарям та професіоналам з вищою немедичною освітою, які 
працюють у закладах охорони здоров’я Тернопільської області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графік засідання атестаційної комісії департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації з проведення атестації лікарів 
Тернопільської області на 2022 рік (далі - Графік), що додається.

2. Начальникові відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 
Тернопільської міської ради Даньчаку Василю, керівникам закладів охорони 
здоров’я області:

1) ознайомити лікарів підпорядкованих закладів з Графіком;
2) сприяти фахівцям сфери охорони здоров’я у набутті безперервного 

процесу навчання та вдосконалення професійних компетентностей після 
здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я і післядипломної освіти в 
інтернатурі: та їх атестації згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 22.02.2019 року № 446 „Деякі питання безперервного професійного 
розвитку лікарів” (із змінами).



3. Заступнику начальника управління - начальнику відділу організаційно- 
правового забезпечення та управління персоналом управління розвитку, 
планування та організаційно-фінансового забезпечення департаменту охорони 
здоров'я обласної державної адміністрації Гумен Оксані надіслати сканкопію 
даного наказу закладам охорони здоров’я області та розмістити Графік на 
офіційній вебсторінці департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації

4. Контроль за виконанта^гік^узалишаю за собою.

Ольга ЯРМОЛЕНКО
нового

Тетяна Скарлош

Вадим Кравчук

Оксана Гумен

Наталія Івахів

Оксана Воркун

Світлана Задорожна

Олександра Горбунова
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації

ГРАФІК 
засідань атестаційної комісії департаменту охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації з проведення атестації лікарів 
Тернопільської області на 2022 рік

Дата 
засідання

Групи спеціальностей

1 2
24 лютого терапевтичний профіль (терапевти, лікарі загальної практики- 

сімейні лікарі, пульмонологи, ревматологи, кардіологи, 
гастроентерологи, дієтологи, нефрологи, ендокринологи, 
алергологи, гематологи, інфекціоністи, фтизіатри, дерматологи, 
лікарі медицини невідкладних станів)

31 березня стоматологи, рентгенологи, лікарі ультразвукової діагностики, 
лаборанти, радіологи, лікарі функціональної діагностики, лікарі 
з лікувальної фізкультури, фізіотерапевти, організатори охорони 
здоров’я, педіатричний профіль (неонатологи, педіатри, вузькі 
спеціалісти педіатричного профілю)

28 квітня акушер-гінекологи, лікарі хірургічного профілю (хірурги, дитячі 
хірурги, хірурги серцево-судинні, хірурги торакальні, 
проктологи, ортопеди травматологи, дитячі травматологи, 
урологи, нейрохірурги, анестезіологи, ендоскопісти, онкологи, 
офтальмологи, отоларингологи, патанатоми, судмедексперти)

26 травня терапевтичний профіль (терапевти, лікарі загальної практики- 
сімейні лікарі, пульмонологи, ревматологи, кардіологи 
,гастроентерологи, дієтологи, нефрологи, ендокринологи, 
алергологи, гематологи, інфекціоністи, фтизіатри, дерматологи, 
лікарі медицини невідкладних станів), невропатологи, психіатри, 
наркологи, психотерапевти, медичні психологи, сексопатологи

ЗО червня стоматологи, рентгенологи, лікарі ультразвукової діагностики, 
лаборанти, радіологи, лікарі функціональної діагностики, лікарі 
з лікувальної фізкультури, фізіотерапевти, організатори охорони 
здоров’я, педіатричний профіль (неонатологи, педіатри, вузькі 
спеціалісти педіатричного профілю)

28 липня терапевтичний профіль (терапевти, лікарі загальної практики- 
сімейні лікарі, пульмонологи, ревматологи, кардіологи, 
гастроентерологи, дієтологи, нефрологи, ендокринологи, 
алергологи, гематологи, фтизіатри, дерматологи, лікарі



4

■ : і*
медицини невідкладних станів), лікарі хірургічного профілю 
(хірурги, дитячі хірурги, хірурги серцево-судинні, хірурги 
торакальні, проктологи, ортопеди травматологи, дитячі 
травматологи, урологи, нейрохірурги, анестезіологи,
ендоскопіста, онкологи, офтальмологи, отоларингологи, 
патанатоми, судмедексперти)

29 вересня 

(3,, ,

невропатологи, психіатри, наркологи, психотерапевти, медичні 
психологи, сексопатологи, терапевтичний профіль (терапевти, 
лікарі загальної практики-сімейні лікарі, пульмонологи, 
ревматологи, кардіологи, гастроентерологи, дієтологи, 
нефрологи, ендокринологи, алергологи, гематологи,
інфекціоністи, фтизіатри, дерматологи, лікарі медицини 
невідкладних станів),

27 жовтня акушер-гінекологи, лікарі хірургічного профілю (хірурги, дитячі 
хірурги, хірурги серцево-судинні, хірурги торакальні, 
проктологи, ортопеди травматологи, дитячі травматологи, 
урологи, нейрохірурги, анестезіологи, ендоскопісти, онкологи, 
офтальмологи, отоларингологи, патанатоми, судмедексперти)

24 листопада педіатричний профіль (неонатологи, педіатри, вузькі спеціалісти 
педіатричного профілю), рентгенологи, лікарі ультразвукової 
діагностики, лаборанти, радіологи, лікарі функціональної 
діагностики, лікарі з лікувальної фізкультури, фізіотерапевти, 
організатори охорони здоров’я

29 грудня терапевтичний профіль (терапевти, лікарі загальної практики- 
сіМейні лікарі, пульмонологи, ревматологи, кардіологи 
гастроентерологи, дієтологи, нефрологи, ендокринологи, 
алергологи, гематологи, інфекціоністи, фтизіатри, дерматологи, 
лікарі медицини невідкладних станів), стоматологи
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Заступник директора департаменту- 
начальиик управління розвитку, 
планування та організаційно- 
фінансового забезпечення департаменту
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Вадим КРАВЧУК


