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ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Оригінал оформленої путівки з мокрою печаткою.
Посвідчення про відрядження.
Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
Ідентифікаційний номер (копія).
Диплом про закінчення ВНМЗ (оригінал, копія).
Сертифікат лікаря-спеціаліста (оригінал, копія).
Сертифікат (Посвідчення) про закінчення інтернатури (оригінал, копія).
Посвідчення про закінчення циклів спеціалізації, підвищення кваліфікації, (копії).
Посвідчення про категорію (копія).
Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані
на інше прізвище (копія).
Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів лікувального закладу, де
працює курсант.
Файл для документів.
Фотографія 3х4 для курсантів циклів спеціалізації та стажування.
Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу з довідкою про
результати різних видів діяльності лікаря (набрана кількість балів) згідно наказу
МОЗ №484 від 07.07.2009 р. «Про затвердження змін до положення про
проведення іспитів на передатестаційних циклах». (Для курсантів циклу ПАЦ.)
Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу про зарахування на
курси ТУ, спеціалізації, стажування.
Лист від Департаменту охорони здоров’я про зарахування на цикл стажування із
зазначенням терміну стажування (для слухачів циклу стажування).
Лист-клопотання від Управління охорони здоров’я про зарахування на курси ПАЦ,
ТУ, спеціалізації, стажування для слухачів інших регіонів України.

Оригінали документів представляються при оформленні на курси.

КУРСАНТАМ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ
1.
2.
3.
4.

Путівку;
Копію паспорта (1,2,11 стор.);
Відрядне посвідчення;
Копію диплому (завірену) — 2 екз.;
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5. Оригінал і завірену копію свідоцтва про спеціалізацію або підвищення
кваліфікації, пройденої раніше;
6. Одну фотографію (3,5 х 4,5);
7. Виписку з наказу про напрям на навчання;
8. Копію трудової книжки.
ПРИМІТКА: Курсанти, що запізнилися на цикл, не зараховуються.
ПРИМІТКА
Місце в гуртожитку надається тільки на термін навчання, включаючи один день
до початку циклу. Члени сім’ї лікарів-курсантів в гуртожиток не приймаються.
Відмітка в посвідченні про прибуття робиться відповідно до фактичного терміну
появи в деканат. Відмітка про вибуття з університету датується не пізніше
наступного дня після закінчення циклу.
На час відрядження на спеціалізацію або підвищення кваліфікації повністю
зберігається заробітна плата, яку курсант отримував до моменту відрядження.
Крім того, установа, що відряджає курсанта, оплачує вартість проїзду в обидва
кінці і добові на час перебування в дорозі в розмірі, встановленним для службових
відряджень

ПАМЯТКА ВРАЧУ-КУРСАНТУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОПЛАТЕ
1. Кафедра выдает курсанту путевку и два бланка договора об оплате
2. Деканат регистрирует курсанту путевку (присваивает номер) и принимает
документи — 4 зтаж, 2-й корпус
3. 2-й корпус — курсант заполняет вместе с ответственной за договора
Марьюшкиной Александрой Васильевной — два екземпляра договора —
ответственная за договора ставит свою подпись в конце договора
4. По реквизитам договора производит оплату, делает две копии квитанции об
оплате
5. Два договора и две копии квитанции курсант оставляет у ответственного за
договора Марьшкиной А.В. (оригинал квитанции забирает себе)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
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Прийом документів проводиться за адресою: м. Краматорськ, бул.Машинобудівників,
39, корпус 6, каб. 103. Заступник голови атестаційної комісії Ярова Світлана Павлівна
— 0506204307; секретар атестаційної комісії Генінцька Олена Станіславівна —
0994210077 (Обов’язково попередньо дзвонити).
Документи повинні бути в прозорій папці з кнопкою.
Всі копії документів повинні бути завірені.
1. Заява лікарі (власноручно українською мовою)
2. Копія трудової книжки(обов’язкова фраза «Працює по теперішній час»)
3. Копії дипломів
4. Копія свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації
5. Копія сертифіката лікаря-спеціаліста
8. Оригінал свідоцтва про здачу передатестаційного екзамена
9. Оригінал посвідчення про кваліфікаційну категорію
10. Звіт про професійну діяльність за останні три роки, завірений керівником (для
приватних підприємців -(міським або районним стоматологом)
11. Рецензії на самозвіт (підписана міським або районним стоматологом
12. Одна фотографія 3×4
13. Заповнений атестаційний листок

Атестаційний листок

Все має бути заповнене на українській мові

