


Kpina roro, y cQepi oxopoHu :gopon'x sa4ixni $axieui, tr1o HaAalorb

peaoilIlTaqlHHl, IlcHxonoritlHi Ta iHrui MeAI{Ko-coqlaJIbHl ]

,.p.p*"onaui Saxisqi € s,qo6yna'raMra ocsitH B pexuui BIIP'

6) ronrnerexnricrs - ArHaMi.rHa rol,I6iaaqis 3HaHb, rrrrinr i upar:rnunux

HaBrlrqoK, cuocoSis MHCJTeHHfi' nposeciituvtx, M0pa.IIbHO-eTI{IIH}1X qisnocreit'' xxa

B,sHaqae :Aa:*ricrr uparlinHurin cucreMll oxoponrl :4opor'x ycuiuruo

sAificurosarN roAarIbIIIy npo$ecifiny MeAmEy Aisnrnicrr i e pe3ynbraroM

HaBr{aHH{ sa 3axoAax E[IP;
7) upar<rnqHa HaBglrxa - yrvrinHfl BI/tKOI{yBar}I KOHKpeTI{y Auo qu cyKylmcTb

nOe'ggaHlaX uOCfriAoBHIrtx gifi, UOet$aI{y 3 HaAaHHflM MeAIltInOi AOUoMoru' ulo

:go6ynaerbcg IIInflxoM B?IKOHaHHfl rteBHHx BilpaB upaqinunraMl{ CI{CTSMH oXopoHI4

:gopon'x nig upoxoAxenufl 3axoAis E[IP;

8) rccryragH.fl'- neperipxa 3HaHb upaqirnuris cxcreMu oxopOHH 3Aopon's y

recrorifi Soprrai is BlIKopI4cTaHHr{M ,I'6pou'* :.1T4 aHaJIorOBHx incrpyrvrenrir

HABqAHH.'I;

9) uiacyrraxosEfi ($inanrarEfi) icnltt - nepenipKa 3I{aHb IIpaI{1BH}IK1B cHcreMI{

oxopoHn:4opon'x r rinqi 3axoAin EIIP;
10) roTot{He recTyBAHHfl - neperipxa 3HaHb npaqieuraxis cHcteMH OxopoHllt

.gopo";, niA'{ac rpoxoAxertHfl nula 3axogis EIP;
11) oqiHra KoMrerentsocri * nepenipKa roroBnocti npaqigruxir cuctenaH

oxopoHl{ agOpon'x AO K0MIIJIeK0HOTO tr lrrr*i'{HOrO BHKOpI4cTaIIHfl uaoyrnx niA

qac 11poxoAxeHgA 3axoAir EnP 3HaHb, yrvrinr Ta 11paKT1aqgl',tx IIaBI4ttoK;

12) ouinxa uparraunoi HaBEqK}I - tt.p""ipKa MoxJlrarocri rpaqinHuxir

CI4CTeMI{ oxopoHl{ ,AOpOu', Tor{HO Ta y llpaBprlrsifi nOcliAonHocri BI{KoIIyBaTIa

leBHy npaKrllnuy HaBLrqKy, :go6yry nig'{ac 3axoAiB E[IP'

IHrui repuinra BXr4BarOTECf, y ItrEoMy floroxenni y sua'renui' HaBeAeHoMy

s (IIonox**ri ,rpo cl4creMy 6eenepepBHoro upo$ecifiHoro po3BplrKy MeAI/rIHHx Ta

Saprraaqenrrrrr* ,paqiarrurcin>, 3arBepAxero*y llocraHorolo Ka6inery

Minicrpir Yxpalr, ,ru 14 ilwfirle,202l poKy N725, s ocxosax 3aKoIIoAaBcrBa

yrpaitrra rpo oxoporry 3AopoB'x Ta 3ar<onax Yrpainn'oflpo octriry", "flpo BI{Iqy

o.*iry", "flpo npo$ecifinufi posnraror rlpauinHxria"'

4. OcHosHr{Mr{ Qopnaauu 4poBeAeHns eaxoAis EIIP Arr,rollyAKOO) e rari:

- uaficrep-Knac [peAcraBneHH{ i Aeruoucr:paqix IIeBHI'IX MeToAllK'

TexHoJrorifi xiarnocruKlr ra niryeanH{ 3 Meroto uiAsI{IqeHHfl upo$eciftHoro pinua

rao6rrairry[epeAoBHrraAocsiAoMyllacHraringaxoAy,po3IIMpeHHflixcsitorlflAyTa
3aryqeHH.f, Ao nosirnix rarrysefi suanr;

- cuMynf,qifiurafi rpeuinr uu rpeninr 3 oBoJloginnx rpaKTultHHMH HaBI{r{KaMpI

- walyrrx KOXHT4M ylracHI,lKOM 3aXOAy nensoi KniHi'IHoi rala1a nparrn'IHoi

HaBr{trKE rala1aKoMrreregrliI (rNaiHufl 3acrocoByBarl{ r ingnrigyanHrifi nirapcrrifi

rparrnqi rpolleAypy, naanirryrxqiro, texnixy rorqo) n yuorax IuTy.t{Ho crBopeHoro'

ua6nuxeHoro' lo' pl*"nolti upo$ecifinoro cepeAoBgrUa AJUI ra6esne'{euHf,

MaKcr4Marrruoi 6esnega naqie*rds i npauimrnrin c$epN oxopoHl'r 3AopoB'f,' flil qac

11poxoAxeHHfl Tagoro 3axoAy $e:uocepeAge BignpaqroBaHgf [paKTHrIHHx HaBHqoK

u6o cnuymUifine eilnpa$oBagHt uepe46auae HaBrIaJIsHe HaBaHTaxeHH's Ha

oAHOrO Br/rKlaAatra ne 6inrme qoTEpbox - uIecTlI yuacnnxie;



- тренiнг - опануваннrI учасниками заходу нових професiйних знань та
навичок як з окремих роздiлiв опецiальностi, так i з акry€шъних питань
органiзацii медичноТ допомоги за вiдповiдними напрямами у групi до 20 осiб.
Тривалiсть TpeHiHry становить один день i бiльше;

- ceMiHap набуття учасниками нових знань з окремих роздiлiв
спецiалъностi та з акту;tпъЕих питанъ органiзацiТ медичноi допомоги за
вiдповiдними напрямами з можливiстю обговорити отриману iнформацiю пiд
час навчаннr{ у мЕlJIих групах. Змiст навчання присвячений висвiтленню
акту€lJIьних питань на теоретичному piBHi i не стосуетъся питань формування
Еавичок;

- фахова (тематична) школа - навчання з акту€uIьних питань вiдповiдноi
спецiа-rrьностi, що по€днуе занrIття у великих групах для опануваншI
теоретиllноi частини пiд час проведенн;I лекцiЙ та зашIття у м€lJIих групах (не
бiлъше 10-12 учасникiв на одного викладача) для проведеннrI
семiнарiв/црактичних заЕятъ тривалiстю один денъ i бiльше;

- наукова таlабо науково-практиlIна конференцiя (у тому числi конгрес,
з'iЪд, симпозiум) форма органiзацii HayKoBoi дiяльностi у виглядi
зборiв/наради медшIних та наукових працiвникiв щонайменше на обласному
piBHi з метою rтредставленнrl результатiв дослiдницькоТ роботи, результатiв
аналiзу iснуючих медичних практик, узагаJrьненнr{ i поширення кращого
досвiду, створення теоретиtIних i методичних умов для Його впрOвадженюI.

5. Заходи БПР за оргаЕiзацii ГО (УАКФФ> можуть здiйснюватися за
очною, дистанцiйною та змiшаною формами навчання, зокрема i з
використанням електронних ocBiTHix pecypciB.

б. Електроннi ocBiTHi ресурси для заходiв БПР за органiзацii ГО
(УАКФФ) розмiшryються на освiтнiй платформi ТМ <<Щоктор Щумао>
https://doctorthinking.orУ, яка забезпечуе квалiфiковане розмiщенIuI даних на
веб-вузлах, стабiлънiстъ роботи та захист iнформацiйних pecypciB гriд час
проведенняваходiв БПР тощо.

7 . Нарdхування балiв БПР за резулътатами навчання працiвникiв системи
охорони здоров'я вiдбуваеться на пiдставi критерiТв, визначених у Наказi
МОЗ ъiд 22 лютого 20|9 року Jф 44б ",Щеякi питання безперервного
професiйного розвитку лiкарiв" зi змiнами вiдгtовiдно до Наказу МОЗ
Jb74 вiд 19.01 ,2021 р.

8. ОтриманшI ба-гriв здобувачем освiти пiсля шроходження Заходiв БПР, якi
органiзовуються та проводяться безпосередньо або за ylacTi ГО (УАКФФ),
обов'язково передбачае оцiнку його знанъ il або практиЕIн}D( навиIIок лlабо
компетентностей, з€Lлежно вiд формаry проведення конкретного Заходу.

9. ОцiнюванIuI результатiв навчання (знань, практичних навичок,
КоМПеТеЕтностеЙ здобувачiв освiти, набутих пiд час проведення Заходiв,
проходить у формi, що визначаетъся програмою кожного заходу,
вiдображаеться у вiдповiднiй Картцi Заходу, з дотриманням вимог чинного
законодавства та встановлених чинним закоЕодавством критерiiв оцiнки
результатiв навчання заходiв вiдповiдного формату. Технологiчна обробка
резулътатiв навчання здiЙснюеться на ресурсах https://doctorthinking.org/.



10. ГО (УДКФФ)> докJIадатиме Bcix зусилъ за дотриманням принципiв

доказовостi та неупередженостi при висвiтленнi заходiв БПР. ВОДНОЧаС,

ГО (УДКФФ) не може висryпати цензором iнтелекryаlrъних напрацЮВанъ

фахiвцiв, задiяних до гIроведеннl{ заходу БПР. ГО (УАКФФ> поважа€

експертну думкУ та aBTopcbKi права ксжного члена Го кУАКФФ>}, а також

доповiдача чи модератOра заходiв ГО (УАКФФ)>, iнших профiльних

громадськrтх об'еднанъ, що можутъ бути спiворганiзаторами захоДiв яКi ДiЮТЪ,

зокрема, виходячи зi свосi репутацiТ та вiдповiда-пьностi-

II. ОцiнюванЕя результатiв навчання працiвникiв системII trхорони
здоров'я пiд час заходiв БIIР

1. Оцiнювання результатiв навчання працiвникiв системи охорОни
здоров'я проводиться пiсля формального пiдтвердх{енЕrl ikнboi участi У заХОДi

БПР на базi iнформацiйного гlорталу https://doctorthiпkiпg.org/. Готовi
технологiчно обробленi зведенi таблицi щодо учасникiв, якi успiшно склалй
навчання (ЯЮЦО [УчаснuкJ : fПрuйняв УчасmьJ ТА/ДБО [Склав Тесm/

Заповнuв ,Щанi Елекmронноzо ОпutпуванняJ : [ТДК] : [Серmuфiкаm]).
Учаснuкu, 1цо мають пiдстави дJuI отримання сертифiкаry переДаЮТЬСЯ

Провайдеру - ГО (УАКФФ)>, в форматi фаfuqу xls або csy.

2.Формалъне пiдтвердженнrl участi працiвникiв системи охорони
здоров'я у заходi БПР може передбачати фiксування особистоi присУтнОСТi

здобувача пiд час заходу БПР встановлеЕого формаry, а також пiд час захОдiв,

що передбачають перевiрку резулътатiв навчання.
3. Заходи БПР можутъ гlередбачати особисry участъ працiвника сфери

охорони здоров'я в освiтнiй подii у мiсцi lt проведеЕня, дистанцiйне навчанЕя
з використанням електронних технологiй в режимi реального ЧасУ абО З

доступом до навч€Lльних матерiа,чiв у час, зруrний для працiвникiв СфеРИ

охорони здоров'я, а також посднання особистоi та дистанцiйноТ участi.
4. Особиста участь працiвника сфери охорони здоров'я обов'язкова пiД

час навчання на симуляцiйних тренiнгах або тренiнгах з оволОдiнНЯ
практичними навичками, зокрема на тренiнгах, якi проводяться гriд ЧаС

науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, з'iЪдiв, конгресiв.
5. Особиста r{астъ працiвника сфери охорони здоров'я в освiтнiй подiТ У

мiсцi rt провелення таlаба дистанцiйна уrастъ у режимi реrtпъного часУ
обов'язкова для таких заходiв: наукова таlабо науково-практична конференцiя
(у тому числi конгрес, симпозiум, з'iзд); тематичне навчання (фаховi
(тематичнi) школи, тренiнги, семiнари, майстер-класи).

б. Щистанцiйне навчання у режимi реального часу передбачае, що
присутнiсть учасникiв може бути пiдтверджена i вони мають можливiстъ
подавати своТ запитання та вiдповiдi. Дистанцiйне навчанн.rI в асинхрOЕноМУ

режимi передбачае, що r{асник може навчатися протягом рокУ з моменТУ

реестрацii в зручний час. Алгоритм оцiнювання знанъ та генерацii сертифiкаry
забезечу€тьýя порт€tлом https :/idoctorthinking.org/.



7. У разi проходженшI дистанцiйного навчаннrI не в режимi реалънOго
часу участь гrрацiвника сфери охорсни здоров'я гliдтверджусться фактом
пiдключення/реестрацiТ працiвника сфери охорони здоров'я на онлайн-
платформi htфs:iidoctorthinking.org/., результатами навчання у зведенiй
таблицi та сертифiкатом щодо проходженIш дистанцiйного навчання
встановленог0 зр€rзка.

8.Форму пiдтвердженнlt участi працiвникiв системи охорони здоров' я у
конкретному заходi БПР Провайдер встановJIюе безпосереднъо для кожного
заходу заJIежно вiд його формаry проведення i закрirrлюе писъмово в програмi
заходу.

9.Безпосереднiй органiзатор заходу БПР забезпечус iз застосуванням
електронних техЕологiй процедури визнання резулътатiв навчання, здобутих
за програмою освiти, що вкJIючае iдентифiкацiю програми, внутрiшнс
оцiнюваннrl результатiв навчання або оцiнювання нез€Lпежними оцiнювачами,
засвiдченнrт резулътатiв навчаЕня

10. Оцiнювання результатiв навчання пiд час заходу БПР включас
оцiнку поточноi успiшностi працiвникiв системи охорони здоров'я (оцiнку
рiвня засвоених знань або рiвня сформованостi певних практичних умiнъ) та

фiна;rьний iспит, що передбачае комплексну оцiнку отриманlD( в результатi
участi у заходi БПР компетентностей.

11. Поточне оцiнювання знань може проводитися у формi поточного
тестуваннrI з використанням електронних засобiв - автоматизованих систем
перевiрки знанъ здобувачiв освiти чи iнших фор* перевiрки знань здобувачiв
освiти зztпежно вiд програми заходу БПР i може бути вкJIючене у фiналъний
iспит, якщо загrLпьЕа тривалiсть заходу БПР не перевищус 0,5 4редити €КТС.

|2. Фiнальний iспит може проводитися з використанням
автоматизованих систем перевiрки знань здобувачiв освiти з обов'язковим
пiдтвердженням особистостi працiвника системи охорони здоров'я
(авторизацlgю в особистому кабiнетi ), що бере участь в заходi БПР. Фiнальний
iспит передбачае комплексну оцiнку сформованих комIIетентностей, форма
такоТ перевiрки визначаеться програмою вiдповiдного заходу БПР.

13. Мiнiмальна кiлькiстъ балiв для зарахування ylacTi у заходi БПР
встановлюеться програмою заходу, однак вона у жодному разi не може бути
нижче, анiж 50% правильних вiдцовiдей.

t4. Умови перездачi та випадки ЕезарахуваннrI результатiв навчання
встановлюються програмою заходу, однак обов'язково передбачають
дOтримання таких умов:

1)результати навчаЕнlI не зараховуютъся у разi встановлення факту
порушення учасником заходу БПР вимог академiчноТ доброчесЕостi; такий
учасник мае право на повтор}ry перездаý гriдсумкового тестування;

2)вишадки повторного порушення вимог академiчноТ доброчесностi
передбачаютъ вiдсторонецня TaKoi особи вiд навчання без права отримати
сертифiкат пр0 участь у заходi БПР.

З) Учасник ма€ дотримувжися TepMiHiB реестрацii, навчання та
складання резулътатiв оцiнюваЕня згiдно правил та умов вiдгrовiдного Заходу.


