
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
(ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ,Я

MIHICTEPCTBA ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРДiНИ>

<< /f ll""/lv,цc2fp 20/ZрокУ

(цЕнтр)

нАкАз

Киiв

Про деякi питання органiзацii процесу
безперервного професiйного розвитку

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 липня 2021
РОКУ J\b 725 <Про затвердження Положення про систему безперервного
ПРОфесiЙного розвитку медичних та фармацевтичних працiвникiв>>, наказу
MiHioTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 22 лютого 2019 року J\b 446 <Щеякi
Питання безперервного професiЙного розвитку лiкарiв> (зi змiнами),
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 березня 20t9 року за
Ns 293133264,пiдпункту l пункту З роздiлу III, абзац} дев'ятого пункту б роздiлу
VII Статуту Щержавноi установи <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa
ОХОРОНИ здоров'я УкраТни>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони
ЗДОРов'я Украiни вiд 03 вересня 2021, року Jф1870, та з метою належноi
органiзацii процеоу безперервного професiйного розвитку Щентром

НАКАЗУЮ:

Затвердити TaKi, що додаються:

Положення про запобiгання конфлiкту iHTepeciB пiд час проведення
ЗаХОДiВ безгlерервного професiйного розвитку та недопущення залучення i
ВИКОРИСТання KoшrTiB фiзичних/юридичних осiб для реклами лiкарських засобiв,
медичних виробiв або медичних послуг у .ЩержавнiЙ ycTaHoBi <Щентр
громадського злоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪп> ;

2) Поло;кення про методологiю оцiнювання набутих знань,
КOМПеТеНТНоСтеЙ та прак,гичних навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я,
ЩО берУ'гь участь у заходах безперервного професiйного розвитку ЩержавноТ
УСТаНОВИ <I-{eHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни>;
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3) Положення про оцiнку заходiв безперервного професiйного
РОЗВИТКУ на ознаки академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв
ДОКаЗОВОi МеДиЦини Щержавноi установи KI_{eHTp громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнш>.

2. Покласти виконання уповноваженоi особи зфункцiй
розвитку

питань
,Щмитрабезперервного професiйного Щентру на Столяренка

АНДРiЙОвиЧа, нач€шьника вiддiлу розвитку ocBiTHix програм та професiйних
компетенцiй.

3. Вiддiлу документаJIьного забезпечення (Семеренко М.С.) забезпечити
ОЗНаЙОМлення керiвникiв структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв з
ДОКУМеНТаМи, затвердженими цим наказом, шляхом здiйснення розсилки на
персон€Lльнi корпоративнi електроннi скриньки.

4. Вiддiлу комунiкацii та iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи
(ЮДiН А. Ю.) забезпечити оприлюднення документiв, затверджених цим
наказом на офiцiйному сайтi I_\eHTpy.

5. ВiДдiлУ iнформацiйних систем (Курдус О.В.) забезпечити створеншI та

ДОСТУПУ ДО Неi УповноваженiЙ особi з питанъ безперервного професiйного
розвитку I_{eHTpy.

6. Контролъ за виконанням цього нак€ву заJIишаю за собою.

В.о. Генерального директора Людмила ЧЕРНЕНКО



зАтвЕрд)ItЕно
Наказ ДУ <<Щентр громадського
здоров'я МОЗ Украiни>>
вiд <<,D>,/ //rrа:!2022 року Yn *l, a ? У7

ПОЛОЖЕННЯ
про запобiгання конфлiкту iHTepeciB пiд час проведення заходiв

безперервного професiйного розвитку та недопущецня залучення i
використання коштiв фiзичних/юридичних осiб для реклами лiкарських

засобiв, медичних виробiв або медичних послуг у Щержавнiй ycTaHoBi
<<ЩентР громадсЬкогО здоров Оя MiHicTepcTBa охороци здоров'я Украiни>>

I. Загальнi положення

1.1. Ще Полох<ення про запобiгання конфлiкту iHTepeciB пiд час
проведення заходiв безперервного професiйного розвитку та недопущення
з€Lлучення i використання коштiв фiзичних/юридичних осiб для реклами
лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг у Щержавнiй
ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УКРаiЪИ> (далi - Положення) розроблено на пiдставi законiв Украiни кПро
запобiгаНня коруПцiii>, <Про ocBiTy>>, <Про виЩу ocBiTy>>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд |4 липня 2021 року Jt 725 <Про затвердження
положення про систему безперервного професiйного розвитку медичних та
фармацевтичних працiвникiв>>, наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи
ВiД22 ЛЮТОгО 20|9 року Ns 44б <Щеякi питання безперервного професiЙного
РОЗВИТКУ ЛiКаРiв> (зi змiнами), Положення про Платфорrу дистанцiйного
навчаннЯ Щентру, затвердЖеногО наказоМ Щержавноi установи <L{eHTp
громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп> (далi - Щентр)
ВiД 28 ЖОВТНЯ 2020 року NЬ З2-од, iнших aKTiB законодавствадля використання
в роботi працiвниками, та особами, з€uIученим до органiзацii та проведення
заходiв безперервного професiйного розвитку (далi - Бпр) i визначас шляхи:

запобiгання впливу приватних iHTepeciB, особистоI зацiкавпеностi
представникiв Щентру на проведення заходiв Бпр, зокрема, щодо
НеПРИПУСТИМОСТi пРомоцiфеклами лiкарських засобiв, медичних виробiв або
медичних послуг;

управлiння конфлiктом iHTepeciB;
виявлення та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, що виникаютъ у осiб,

пов'язаних iз здiйсненням БПР пiд час виконання ними обов'язкiв;
зовнiшнього та самостiЙного врегулювання конфлiкту iHTepeciB тощо.

|.2.У Положеннi термiни та поняття вживаються у такому значеннi:



Викладач Заходу БIIР - працiвник або зовнiшнiй консультант IfeHTpy,
що здiйснюе проведення Заходiв БпР iз використанням Матерiалiв Заходу
Бпр.

Внутрiшнiй замовник - вiддiл I-{eHTpy, який iнiцiюе проведеннrI заходу
Бпр.

Заходи безперервного професiйного розвитку (далi - Заходи Бпр) -
ocBiTHi заходи медичного спрямування, метоЮ яких е пiдтримання або
пiдвищення рiвня професiоналiзму i розвиток iндивiдуалъноi медичнот
практики для задоволення потреб пацiснтiв та оптимiзацii функцiонування
сфери охорони здоров'я, Що розробляються таlабо органiзуютъся таlабо
впроваджуються I_{eHTpoM. Заходи БПР можуть
здобуття неформальноi та iнформальноi освiти.

I_{eHTpoM. Заходи здiйснювжися шляхом

МатерiалИ Заходу БпР навчальнi, методичнi та iншi матерiали,
iнструменти оцiнювання знань, що мають паперову таlабо електрон"у форrу
та використовуються в процесi проведення Заходу БПР з метою набуття
Учасниками Заходу БпР знань, компетентностей та практичних навичок
таlабо перевiрки такого набуття.

Органiзатор Заходу БПР - працiвник Вiддiлу органiзацii заходiв Щентру,
вiдповiдальниЙ за органiзацiЮ проведення вiдповiдного Заходу Бпр.

Потенцiйний конфлiкт iHTepeciB наявнiсть у особи приватного
iHTepecy у сферi, в якiй вона реалiзуе наданi повноваження, що може вплинути
на об'ективнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень, або на вчинення
чи не вчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень.

Приватний iHTepec * будь-який майновий чи немайновий iHTepec особи,
у тому числi зумовлений особистими, сiмейними, лружнiми чи iншими
позаслужбовими стосунками З фiзичними чи юридичними особами, у тому
числi Ti, щО виникають у зв'язку з членством або дiяльнiстю в громадських,
полiтичних, релiгiйних чи iнших органiзацiях.

Реальний конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepecoM
особи таiiповноваженнями, що впливас на об'сктивнiсть або неупереджЬнiсть
прийняття рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час виконаннrI
з€вначених повноважень.

розробник Матерiалiв Заходу Бпр працiвник або зовнiшнiй
консультант I-{еHTPY, Що здiйснюе розробку Матерiалiв Заходу БпР з метою
використання ik у проведеннi Заходiв БПР.

учасники Заходу Бпр - медичнi та фармацевтичнi працiвники, до яких
належать лiкарi, провiзори, молодшi спецiалiсти (фаховi молодшi бакалаври,
молодшi бакалаври, бакалаври) з медичною освiтою, якi беруть участь у
Заходах БпР з метою набуття знанъ, компетентностей ,u ,rрофесiйних
навичок.

Iншi термiни вживаються у значеннi, Що визначенi у законах Украiни
<Про запобiгання корупцii>, <Про рекламу), <<Про ocBiTy>>, <Про виЩУ о.Ъirуп
та iнших нормативно-правових актах.



1 .3. Щiя цього Полохсення поширюеться на працiвникiв Щентру, що
залученi до проведення заходiв Бпр, та iнших ооiб, якi не с працiвниками
I-{eHTpy, зutлучених до органiзацii та проведення заходiв БпР на вiдповiдних
договiрних умовах (дапi - особи/суб'екти, на яких поширюетъся дiя цього
Положення).

II. Вимоги до поведiнки. Засади недопущення, запобiгання та
врегулювапня конфлiкту iHTepeciB пiд час органiзацii заходiв Бпр

2.1. особи, якi залученi до проведення заходiв Бпр, у тому числi до його
органiзацii, зобов'язанi неухильно додержуватися вимог Закону Украiни пПро
запобiгання корупцii>, цього Положення та заг€шьновизнаних етичних норм
поведiнки, бути ввiчливими у стосунках з громадянами, керiвниками,
колегами i пiдлеглими та iншими особами, з€tлученими до заходiв Бпр.

2.3. Пiд час органiзацii,
допускаетъся у будь-якiй

2.2.Представляючи Щентр, TaKi особи дiють виключно в його iHTepecax,
дотримуЮчисЬ принципiв полiтичноi нейтральностi, неупередженостi,
компетентностi та ефективностi, не допускаючи зловживань та неефективного
використання м aTepi альних р ecypci в I_{eHTpy.

пiдготовки та проведення заходiв
формi з€tлучення i використання

фiзичних/юридичних осiб для промоцiiфеклами лiкарських засобiв, медичних
виробiв або медичних послуг.

2.4.Мжерiали заходу БпР мають бути вiльнi вiд будь-якоi iнформацii, яка
прямо чи опосередковано може свiдчити або стосуватись промоцiфеклами
лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг. Внутрiшнiй
замовник здiйснюе перевiрку матерiалiв заходiв Бпр на ik вiдповiднiсть та
недопущення будь-яких ознак використання коштiв фiзичних/юридичних осiб
для промоцiфеклами лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних
послуг.

2.5. ВикЛадачi заходу, пiд час проведення заходiв БпР не можуть
здiйснювати будь-яку промоцiю/рекламу лiкарсъких засобiв, медичних
виробiв або медичних послуг.

2;б. Пiсля проведення заходу Бпр мае бути забезпечено зворотнiй зв'язок
для учасникiв Бпр, якi можуть повiдомити про факти реклами лiкарських
засобiв, медичних виробiв або медичних послуг пiд час його проведення.

2.7.Пiд час органiзацiT та пiдготовки до проведення заходу Бпр, у тому
числi, €ше не обмежуючись: розробкою матерiалiв заходу Бпр, вiдбору

для органiзацii матерiально-технiчного

з

БПР не
коштiв

викладача заходу БtIР та виконавця



супроводу проведення заходу Бпр, особи, на яких поширюетъся дiя цього
положення повиннi:

1) вживати заходiв щодо недопущення виникнення реального,
потенцiЙногО конфлiкТу iHTepeCiB, у томУ числi пов'язаНих iЗ 'by.n.""",i використання коштiв фiзичних/юридичних осiб для промоцiфеклами
лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг;

2) повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли
особа дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiстъ у неi реального
чи потеНцiйногО конфлiкту iHTepeciB безпосереднього керiвника, ау разi
вiдсутностi у особи безпосереднього керiвника - нач€Lльника вiддiлу
розвитку ocBiTHix про|рам та професiйних компетенцiй (далi - керiвник
вiддiлу);

3) не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального
конфлiкту iHTepeciB;

4) вжити заходiв
конфлiкту iHTepeciB.

щодо вреryлювання ре€Lлъного чи потенцiйного

III. Порядок подання повiдомлень про можливiсть виникнення
конфлiкту iHTepeciB та ik облiк

3.1. Суб'екти, на яких поширюеться дiя даного Положення повiдомляють
не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли дiзналис я чи повиннi
були дiзнатися _про наявнiсть у них реаJIьного чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB свого безпооереднього керiвникатаlабокерiвника вiддiлу за формоЙ
додатку Nч 1, що додаеться. облiк повiдомлень ведеться вiддiлом, *ЪДu""*
якого приймае повiдомлення про наявнiсть вiдповiдного конфлiкту iHTepeciB.

3.2. Безпосереднiй керiвник або керiвник вiддiлу протягом двох робочих
днiв пiсля отримання повiдомлення про наяВнiстъ 1. особи ре€Lльного чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приймае рiшення щодо врегулюваннrI
конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомляс вiдповiдну особу.

3.3. Безпосереднiй керiвник або керiвник вiддiлу проводитъ консультацii
з уповноваженою особото з питань запобiгання та виявлення корупцii Щентру
з MeToIo виборУ заходiв зовнiшнъого врегулювання конфлiкту iHiepeciB

3.4. Якщо будь-якiй особi ст€UIо вiдомо про наявнiстъ конфлiкту iHTepeciB
у iнших осiб, з€tпучени>( до органiзацiT i проведення заходiв БПР iй необхiдно
повiдомити про це безпосереднього керiвника iз зазначенням обставин ,заяких
вона дiзналасъ про наявнiстъ конфлiкту iHTepeciB.



-_, :5, Y разi наявностi конфлiкту iHTepeciB у безпосереднъого керiвника
таlаOо керlвника вiддiлу - останнiй зобов'язаний повiдомити про ц. n.pi"""*u
Щентру.

rY. Заходи зовнiшнього та самостiйного врегулювання конфлiкту
iHTepeciB

4.1 . У будь-якому випаlку, приймаючи рiшення
конфлiкту iHTepeciB, заходи зовнiшнього та самостiйного
мають стосуватись особи, у якоi виник конфлiкт iHTepeciB.

4.2,Заходи зовнiшнъого та самостiйного врегулювання конфлiкту
iHTepeciB.

зовнiшне врегулювання ксlнфлiкту iHTepeciB здiйснюстъся шляхом:

1) усунення особи вiд виконання завдання, вчиненн я дlй, прийняття
рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реыIьного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB;

2) Застос)lвання зовнiшнього контролю за виконанням особою
вiдповiдного завдання, вчиненням нею певних дiй чи прийняття рiшень;

3) обмеження доступу особи до певноТ iнформацii;

4) перегляду обсягу службових повноваженъ особи;

5) переведення особи аа iншу посаду;

6) звiльнення особи/припинення договору.

4.3. У разi якцIО Законом УкраiЪи <Про запобiгання корупцiЬ> бУд"
встановленО iншi заходи вFеryлювання конфлiкту iHTepecb, нiж 

- 

цепередбачено цим Полоrrсенням, застосовуються 
"йrо." Закону Украiни <про

запобiгання корупцii>.

4,4. особи, у яких наявний реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB,
можуть самостiйно вжити заходiв щодо його 

"р.ryпa"ання шляхом
позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням пiдтверджуючих це
документiв безпосередньому керiвнику або керiвнику вiддiлу.

4.5. Позбавлення приватного iHTepecy мас виключати будь-яку
можливiсть його приховування.

про вреryлювання
його вреryлювання

V. Вiдповiдальнiсть за порушення



5.1. особи, виннi у порушеннi цього Положення несуть вiдповiдальнiстъ
у встановленому законодавствс,м порядку.

5.2. I-{eHTp не бУд. здiйснюватИ под€шъшУ спiвпрацЮ з особами, що
приховаJIи наявнiстъ конфлiкту iHTepeciB, вчинили дii в умовах конфлiкry
iHTePeciB, ПОРУШИЛИ Обмеження, що встановленi цим Поло*a""rr, зокрема в
частинi недопущення з€tлучення i використання коштiв фiзичних/юридЪчних
осiб для промоцiфеклами лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних
послуг.

Начальник Вiддiлу розвитку
ocBiTHix програм
та професiйних компётенцiй Щмитро СТОЛЯРЕНКО



Щодаток 1

до Положення
про запобiгання конфлiкту iHTepeciB пiд
час проведення заходiв безперервного
професiйного розвитку та недопущення
зuLлучення i використаннrI коштiв
фiзичних/юридичних осiб дjul реклами
лiкарських засобiв, медичних виробiв
або медичних послуг у !ержавнiй
ycTaHoBi <L{eHTp |ромадсъкого здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраiЪи>

(керiвник, якому подаеться
повiдомлення)

(прiзвище, iнiцiали)
вiд

(прiзвище, iм'я, по батъковi особи, що
повiдомляе про конфлiкт iHTepeciB)

Повiдомлення
про наявнiсть у особи реального чи потенцiйного конфлiкту

(зазначити причини)
_ Прошу здiйснити заходи зовнiшнього вреryлювання передбаченi
законом Украiни <про запобiгання корупцiь> та цим Положенням.

(дата)
(пiдпис, ПIБ)

я

* Повiдомлення пишеться власноручно без використання бланку.
,7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЩУ <Щентр громадського
здоров'я МОЗ Украiни>
11r/f, yy,skr7rzft? 2022 року Nr/,?"/|r/

ПОЛОЖЕННЯ
про методологiю оцiнювання набутих знань, компетентностей та

практиЧних навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я, що беруть
участь у заходах безперервного професiйного розвитку Щержавноi

установи <<Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоровОя
Украiни>>

I. Загальнi положення

1.1. Ще Положення визначае порядок комплексного оцiнювання набутих
знанъ, компетентностей та практичних навичок працiвникiв сфери охорони
ЗДОРОВ'Я, ЩО беРУТЬ Участь у заходах безперервного професiйного розвитку,
якi розробляютъся таlабо органiзуються таlабо впроваджуютъся Щержа""оЬ
установою <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiнп (далi - I_{eHTp).

1.2. МетоЮ впровадЖення методологiI оцiнювання е впорядкування
системи контролю якостi набутих знань, компетентностей та практичних
навичок, забезпечення об'сктивностi оцiнки, контролю та мотивацiТ
працiвникiв сфери охорони здоров'я, якi беруть участь у заходах
безперервного професiйного розвитку.

1.3. Положення розроблене вiдповiдно до Конституцii Украiни, законiв
Украiни <Про ocBiTy>>, <Про виЩу ocBiTy>>, <Про професiйний розвиток
працiвникiв>>,rrрацrвникlвD, IlостаноВи t(aolнeTy IVllHlcTptB Украiни вiд 14 липня 202I р. JФ
725 <<Про затвердження Положення про систему безперервного професiйного

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд |4 202I

розвитку медичних та фармацевтичних працiвникiв>>, наказу MiHicTepcTBa
охоронИ здоров'Я Украiни вiд 22 лютого 2019 Ns446 <<,.Щеякi питання
безперервного професiйного розвитку лiкарiв> (зi змiнами), зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 25 березня 2019 року за Jrlb 29зlз3264,
положення про Платформу дистанцiйного навчання Щентру, затвердженого
Наказом Щентру вiд 28. |0 2020 року Nч32-од.

|.4.у Положеннi термiни та поняття вживаються у такому значеннi:
Викладач Заходу Бпр - працiвник або зовнiшнiй консультант Щентру,

що здiйснюе проведення Заходiв БПР iз використанням Матерiалiв Заходу
Бпр.

Заходи безперервного професiйного розвитку (далi - Заходи Бпр) -ocBiTHi заходи медичного спрямування, метоЮ якиХ е пiдтримання або



пiдвищення рiвня професiоналiзму i розвиток iндивiдуа_пьноi медичноi
практики для задоволення потреб пацiентiв та оптимiзацii функцiонуваннrl
сфери охорони здоров'я, Що розробляютъся таlабо органйуються таlабо
впровадЖуються L{eHTpoM. Заходи БпР можутЬ здiйснюватися шляхом
здобуття неформальноi та iнформальноi освiти.

Iнформальна ocBiTa (caMoocBiTa) це ocBiTa, яка передбачае
самоорганiзоване здобуття особою певних компетентностей, .onp.rb пiд час
повсякденноi дiялъностi, пов'язаноi з професiйною, |ромадською або iншою
дiяльнiстю, родиною чи дозвiллям. Резулътати навчання, здобутi шляхом
iнформальноi освiти, визнаються в системi формальноi освiти в порядку,
визначеному законодавством.

МатерiалИ ЗаходУ БпР навчальнi, методичнi та iншi матерiа-пи,
iнструменти оцiнювання знань, що мають паперову таlабо електрон"у фор*ута використовуються в процесi проведення Заходу БПР з метою набуття
Учасниками Заходу БпР знань, компетентностей та практичних навичок
таlабо перевiрки такого набуття.

НефорМальца ocBiTa це ocBiTa, яка здобуваеться за освiтнiми
про|рамами та не передбачае присудження визнаних державою ocBiTHix
квалiфiкацiй за рiвнями освiти. Результати навчання, здобутi шляхом
неформальноi освiти, визнаються в системi формальноi освiти в порядку,
визначеному законодавством.

пiдсумкова оцiнка * показник, Що вiдображае успiшнiстъ опанування
Учасником Заходу БПР теоретичних знань та практичних навичок у процесi
здiйснення БПР, вимiряний у вiдсотках.

Розробник Матерiалiв Заходу БпР працiвник або зовнiшнiй
консультант IdeHTpy, Що здiйснюе розробку Матерiалiв Заходу Бпр з метою
використання iх у проведеннi Заходiв БПР.

розвитку ocBiTHix програм та

уповноважена особа з питань Бпр - особа, вiдповiдальна за процес
впровадження заходiв безперервного розвитку, що
впровадження заходlв безперервного професiйного розвитку, Що
розробляютъся Tal або органiзуються Щентром, що призначаеться вiдпЬвiдним
нак€вом I_{eHTpy з числа працiвникiв Вiддiлу
професiйних компетенцiй Щентру.

учасники Заходу БIIр - медичнi та фармацевтичнi працiвники, до яких
належать лiкарi, провiзори, молодшi спецiалiсти (фаховi мЪлодшi бакалаври,
молодшi бакалаври, бакалаври) з медичною о""йоrо, якi беруть участъ уЗаходах БпР з метою набуття знань, компетентностей ,u ,rрофесiйнЙ
навичок.

Iншi термiнИ вживаюТъся у цьому Положеннi у значеннi, наведеному в
положеннi про систему безперервного професiйпоiо розвитку медичних та
фармацевтичних працiвникiв, затвердженому постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 14 липня 2021, р. JФ725.



1.5. МетодологiЯ оцiнювання, передбачена циМ Положенням,
застосовуеться до Bcix видiв Заходiв Бпр, що органiзуються таlабо
впроваджуються Щентром, зокрема, аJIе не виключно: майстер-класи,
симуляцiйнi тренiнги чи тренiнги з оволодiння практичними навичками,
тренiнгИ, семiнари, фаховi (тематичнi) школи, HayKoBi таlабо 

"uyno"o_практичнi конференцiТ (у тому числi конгреси, з'iЪди, симпозiуми) тощо.

II. Порядок оцiнювання набутих знань, компетентностей
та практичних навичок

2.1. Оцiнювання знань, компетентностей та практичних навичок, набутих
Учасником ЗахоДу БПР пiд час проходЖення Заходу Бпр, може здiйснюватися
за допомогою iHcTpyMeHTiB оцiнювання, що мають паперов у Tal абоелектронну
форrу та входять до Матерiалiв Заходу БПР.

2.2. Що iHcTpyMeHTiB оцiнювання н€Lлежатъ:

TecToBi запитання з однiею або кiлькома правильними вiдповiдями;
вiдкритi запитання, що передбачають kopoTki вiдповiдi (до 1

однозначного речення);

вiдкритi загIитаннЯ, Що передбачають розгорнуту вiдповiдь;
оцiнка набутих знань, компетентностей та практичних навичок

2.4. Щля оцiнювання

знань, компетентностей та практичних
оцiнка та повiдомлястъся Учаснику Заходу

викJIадачем заходу Бпр iз використанням формалiзованих опитув€lJIьникiв або
перелiкiВ (чек-лисТiв) оцiнКи,' розроблениХ РозробнИком Матерiалiв Заходу
Бпр.

навч€lJIьних цiлей Заходу БпР та з дотриманням
цього Положення.

принципiв, наведених у п. 3. 1.

z.ч. лля оцlнювання знань, компетентностей та практичних навичок,
набутих Учасником Заходу БПР пiд час проходження 5u*оду БпР можутъ
викорисТовуватися_набори з рiзних iHcTpyMeHTiB оцiнювання, з€вначених упунктi 2.2. цього Положення. Вагу кожного iз iHcTpyMeHTiB у Пiдсумковiй
ОЦiНЦi ВИЗНаЧае Розробник Матерiалiв Заходу БПР т|аlабо Викладач заходу
Бпр.

2.5. Результат оцiнювання
навичок фiксуетъся як Пiдсумкова
БПР та Органiзатору Заходу БПР.

2.6. За умови наявностi технiчноi можливостi, оцiнювання знанъ,
компетентностеЙ та практичних навичок, набутих Учасником Заходу БПР пiдчас проходження ЗаходУ БпР мае здiйснюватися автоматично з
використанням електронних pecypciB.

2.7. Використання iнших iHcTpyMeHTiB оцiнювання знань,
компетентностей та практичних навичок, набутих Учасником Заходу БПР пiдчас проходження ЗаходУ БпР допускаеться за умови погодження ik



використання Викладачем Заходу Бпр у Органiзатора Заходу Бпр та
попередження Викладачем Заходу БПр Учасникiв Заходу Бпр.

III. Принципи та критерii оцiнювання набутих знань, компетентностей
та практичних навичок

3.1. Пiд час оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних
навичок Учасникiв Заходу БпР мають дотримуватися принципiв
однозначностi, об' ективностi та cTpyкTypoBaHocTi.

3.1.1. Принцип однозначностi передбачае, що завдання iHcTpyMeHTiB
оцiнювання повиннi мати чiтке та однозначне формулюванIuI та якомога
менше допускати вiрогiднiсть рiзноманiтностi трактуванъ змiсту завдань
учасниками Заходiв Бпр таlабо Викладачами Заходi" ьгrр.

з.1.2. Принцип об'ективностi передбачае мiнiмiзацiю впливу Розробника
матерiалiв Заходу Бпр, Викладача Заходу Бпр, iнших Учасникi" Заходу Бпр
тощо на Пiдсумкову оцiнку.

3.1.3. Принцип cTpyкTypoBaHocTi передбачае, що змiст iHcTpyMeHTiB
оцiнювання вiдповiдае викладеному Викладачем Заходу Бпр та/або
опанованому Учасником Заходу БПР в ходi Заходу БПР змiсту навчання.

3.2. Щотримання принципу об'ективностi забезпечусться використанням
вiдсотковоТ шкали для Пiдсумковоi оцiнки.

3.3. Розрахунок Пiдсумковоi оцiнки здiйснюеться Викладачем Заходу
Бпр. За умови наявностi технiчноi можливостi та якщо це передбаченЬ
матерiалами Заходу Бпр, розрахунок Пiдсумковоi оцiнки може
здiйснюв жися автоматично iз використанням електронних pecypciB.

3.4. Критерiями розрахунку Пiдсумковоi оцiнки е наступнi:
з.4.1. Для наборiв тестових запитань з однiею або кiлькома правилъними

вiдповiдями, длЯ наборiВ вiдкритиХ запитань, Що передбачаютъ KopoTKi
вiдповiдi: [(кiлькiсть правильних вiдповiдей наданих Учасником Заходу
БГР) / (загальна кiлькiсть,питань у наборi)] * 100%.

з.4.2. Для наборiв вiдкритих запитань, Що передбачають розгорнутувiдповiдъ за I00% приймаеться найбiльш повний та змiстовно коректний
BapiaHT виконання завдання) за 0% - його невиконання або """д-"й BapiaHT
виконання.

3.4.З. Для фоРмалiзованих опитув€tльникiв або перелiкiв (чек-листiв)
оцiнки набутих знань, компетентностей та практичних навичок Викладачем
ЗаходУ БПР: [(кiлькiсть пунктiв, оцiнених Викладачем Заходу БпР як
виконанi) / (загальна кiлькiстъ пунктiв у перелiку)] * 

1 о0%.

з.4.4. {ля iнших iHcTpyMeHTiB оцiнюванНЯ, у т.ч. не зазначених у цъому
Положеннi, за 100% приймаеться найбiльш повний (правильний, змiсrоuно тъ
процедурно коректний) BapiaHT виконання завдання, вправи або манiпуляцii, а
за 0Yо - його невиконання або невдалий BapiaHT виконання.



3,5, У ВИПаДКУ, ЯКЩО Це передбачено Матерiалами Заходу Бпр таlабо
Викладачем Заходу, Бпр, вагу окремого ,r"Ъur"" та/або iHcTpyMeHTy
оцiнювання у Пiдсумковiй оцiнцi пдо*. бути змiнено з обов'язковим
попередженням Учасникiв Заходу БПР про факт такоi змiни до початку Заходу
Бпр.

3.6. Мiнiмальний вiдсотковий бар'ер Для отримання зарахування курсу
визначаетъся Викладачем Заходу Бпр таlабо Органiзаторой заходу Бпр ть
повiдомляеться учасникам до початку Заходу Бпр.

з.7 Учасник Заходу БпР вважаеться таким, що успiшно завершив
навчання на Заходi БпР за умови, якщо його Пiдсумкова оцiнка 2 показнику,
визначеному Викладачем Заходу Бпр таlабо Органiзатором Заходу Бпр. ц;йпоказниК Викладач ЗаходУ БПР мае повiдомиЪи Учасникам Заходу БПР допочатку Заходу БПР.

IV. Порядок оскарженця Пiдсумковоi оцiнки Заходу Бпр
та умови перездачi

4,1, fuя Заходiв Бпр, що передбачають особисту участъ Учасника Заходу
БпР у мiсцi його проведення, кожен Учасник Заходу Ьпр, Пiдсумкова оцiнка
якого за резулътатами проходження Заходу БпР е нижчою за показник, що
дозволяе вважати Учасника Заходу БпР таким, що успiшно завершив
навчання, мае право звернутися до Викладача Заходу Бпр з проханням надати
роз'яснення щодо змiсту iHcTpyMeHTiB оцiнювання не пiзнiше дати та часу
завершення Заходу Бпр' зазначеного У програмi Заходу Бпр' або дьУповноВаженоТ особИ з питанЬ БпР на електронну адресу
ьрr@соuýеьрhс.-оl,&ца протягом одного робочого дня пiсля завершення
заходу.

4,2, Щля Заходiв Бпр, що проводяться за дистанцiйною формою навчання
з викорИстанняМ електроНних навЧ€lльних pecypciB, кожен УЪасник Заходу
Бпр, Пiдсумкова оцiнка якого за результатами проходження Заходу БгIр;
нижчою за пок€lзник, що дозволяе вважати Учасника Заходу БпР таким, що
успiшно завершив навчання, мас право звернутися з проханням надати
роз'яснення щодо змiсту iHcTpyMeHTiJ оцiнювання до Уповноваженоi особи з
питанъ БпР на електронну адресу bpr@phc.org.ua протягом одного робочого
дня пiсля завершення Учасником БпР 

"u".ru""" 
на Kypci.

4,з,У разi, якщо Уповноваженою особою з питань БпР встановлено факттехнiчноi таlабо змiстовоi помилки в змiстi iHcTpyMeHTy оцiнювання, щопризвела до зниження Пiдсумковоi оцiнки Учасника Заходу Бпр,
уповноважена особа з питань Бпр повинна вжити заходiв для перерахування
Пiдсумковоi оцiнки вiдповiдного Учасника Заходу БпР iз зарахуванням
питання, в якому встановлено помилку як такого, на яке було дано правилъну
вiдповiдь.

4,4, В ycix iнШих випаДках Учасник Заходу БПР, який вважае власну
пiдсумкову оцiнку такою, що не вiдображае набутих знань, компетентностейта практичних навичок, мае право оскаржити рiшення до органу,



уповноваженого розглядати апеляцiт, або до суду у порядку, встановленому
законодавством.

4.5 Повторне складання завдань оцiнювання набутих знань,
компетентностей та практичних навичок не передбачаетъся.

Начальник Вiддiлу розвитку
ocBiTHix програм
та професiйних компетенцiй Щмитро СТОЛЯРЕНКО



зАтвЕрдхtвно
Наказ ЩУ кЩентр громадського
здоров'я МОЗ УкраТни>
(t,./,? >>,-lrarcli"l 2022 рокУ хLЦ#

положЕннrI
про оцiнку заходiв безперервного професiйного розвитку на ознаки

академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi
медициНи Щерэrсавноi устацови <<Щентр громадського здоровrя

MiHicTepcTBa охорони здоровОя Украiни>>

I. Загальнi положення
1.1. Ще Положення визначас ocHoBHi засади оцiнки на ознаки академiчноi

доброчесностi та дотриманнrI принrlипiв доказовоi медицини заходiв
безперервногобезперервного професiйного розвитку, якi розробляються таlабо
органiзуються таlабо впроваджуються ,Щержавною установою <I_{eHTp
гроМаДського здоров'я MiHicTepcTBa оХорони здоров'я Украiнп (далi _
Щентр).

1.2. Метою оцiнки на ознаки академiчноI доброчесностi та дотримання
принципiв доказовоi медицини (даrri - Оцiнка) е визначення дотримання
загальноприйнятих норм здiйснення ocBiTHboi дiяльностi учасниками процесу
впровадження заходiв безперервного професiйного розвитку з дотриманням
основних мор€lльних i правових стандартiв академiчноi поведiнки та принцигry
нетерпимостi до порушень академiчноi доброчесностi, а також дотримання
принципiв доказовоi медицини.

1.З. Положення розроблене вiдповiдно до Конституцii Украiни, законiв
Украrни <Про ocBiTy>>, пПро виЩу ocBiTy>>, <Про професiйний розвиток
працiвникiв>>, <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiстiu, пПро uЪrор.uп.
право i сумiжнi право>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 липня
2021року Jю 725 ,,Про затвердження Положення про систему безперервного
професiйного розвитку медичних та фармацевтичних працiвникiв>, наказiв
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 22 лютого 2019 року jъ446 кЩеякi
питання безперервного професiйного розвитку лiкарiв> (зi змiнами), вiд 28
вересня 20]'2 року Ns751 <Про створення та впровадження медико-
ТеХНОЛОГiЧНИХ ДОКУМеНТiв зi стандартизацii медичноТ допомоги в системi
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи> (.i змiнами), заресстрованого в
MiHicTepcTBi юстицiт Украiни 29 листопада 2OI2 року .u лъ zооtlzzзlз,
Положення про Платформу дистанцiйного 

"au"uH"" Щентру, затвердженого
Наказом I_{eHTpy вiд 2В жовтня 202О року J\Ъ32-од.

|.4.у Положеннi термiни та поняття вживаються у такому значеннi:
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Академiчна доброчеснiсть сукупнiсть етичних принципiв та
визначених законом правил, якими мають керуватись учасники процесу БПР
пiд час навчання, викладання та провадження Hayкo"oi'1r"орчоi) liяльностi з
метою забезпечення довiри до результатiв безперер"пrоiо професiйного
розвитку.

Викладач Заходу БIIР * працiвник або зовнiшнiй консультант Щентру,
що здiйснюс проведення Заходiв БпР iз використанням Матерiалiв За"оду
Бпр.

Щоказова медицица добросовiсне, точне i свiдоме використання
кращиХ резулътатiв клiнiчних дослiджень для вибору лiкуваннrI конкретного
пацiента.

Заходи безперервного професiйного розвитку (далi - Заходи Бпр) -ocBiTHi заходи медичного спрямування, метоЮ яких е пiдтримання або
пiдвищення рiвня професiоналiзму i розвиток iндивiдуальноi медичнот
практики для задоволення потреб пацiентiв та оптимiзацii функцiонування
СфеРИ ОХОРОНИ ЗДОРОв'я, що розробляються таlабо ор.u"iф-r"." та/або
впроваджуються Щентром. Заходи БпР можуть здiйснюватися шляхом
здобуття неформальноi та iнформальноi освiти.

Iнформальна ocBiTa (caMoocBiTa) це ocBiTa, яка передбачае
самоорганiзоване здобуття особою певних компетентностей, .onp.ru пiд час
повсякденноi дiяльностi, пов'язаноi з профеоiйною, |ромадською або iншоюповсякденноi дiяльноСтi, пов'язаноi з профеоiйнr
дiялънiстю, родиною чи дозвiллям. РезультатиЛrЯJlЪНlgТЮ, РОДИНОЮ ЧИ ДОЗВlЛЛЯМ. РеЗУЛьтати навчання, здобутi шляхом
iнформалънот освiти, визнаються в системi формальноi освiти в порядку,
визначеному законодавством.

МатерiалИ ЗаходУ БпР навчальнi, методичнi та iншi матерiали,
iнструменти оцiнювання знань, що мають гIаперову таlабо електрон"у форrута використовуютъся в процесi проведення Заходу БГР з метою набуття
Учасниками Заходу БпР знань, компетентностей та практичних навичок
таlабо перевiрки такого набуття.

НефорМальна ocBiTa це ocBiTa, яка здобуваеться за освiтнiми
програмами та не передбачае присудження визнаних державою ocBiTHix
квалiфiкацiй за рiвнями освiти. Результати навчання, здобутi шляхом
неформальноi освiти, визнаютъся в системi формальнот освiти в порядку,
визначеному законодавством.

Органiзатор Заходу БПР - працiвник Вiддiлу органiзацii заходiв I_{eHTpy,
вiдповiдальний за органiзацiю проведення вiдповiд"ъ.о Заходу Бпр.

розробник Матерiалiв Заходу Бпр працiвник або зовнiшнiй
консультант I-{eHTPY, Що здiйонюе розробку Матерiалiв Заходу БпР з метою
використання ix у проведеннi Заходiв БПР.

уповноважена особа з питань Бпр - особа, вiдповiдалъна за процес
впровадженшI заходiв безперервноговпровадженшI заходiв безперервного професiйного розвиткУ, Що
розробляються та/або органiзуються I-{eHTpoM, що призначаеться вiдпЬвiдним



наказом Щентру з числа працiвникiв Вiддiлу розвитку ocBiTHix програм та
професiйних компетенцiй t]eHTpy.

учасники Заходу Бпр - медичнi та фармацевтичнi працiвники, до яких
належать лiкарi, провiзори, молодшi спецiалiсти (фаховi мЪлодшi бакалаври,
молодшi бакалаври, бакалаври) з медичною o.uiro., якi беруть участъ уЗаХОДаХ БПР З МеТОЮ НабУття знань, компетентностей та професiйних
навичок.

П. Щотриманняакадемiчноiдоброчесностi

* 2,1, ЩотриМання академiчноТ доброчесностi Розробниками Матерiалiв
Заходiв БпР та Викладачами Заходiв БпР передбачае:

посиланНя на джерела iнформацii у разi використання iдей, розробок,тверджень, вiдомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
надання достовiрноi iнформацii про методики i результати дослiдженъ,

джерела викорисТаноi iнфОрмацii та власнУ педагогiч"у 1"чу*ово-педагогiчну,творчу) дiяльнiсть;

контролъ за дотриманням академiчноi доброчесностi Учасниками Заходiв
БПР;

об'ективне оцiнювання резулътатiв навчання.
2,2, Щотримання академiчноi доброчесностi Учасниками Заходiв Бпр

передбачае:

самостiйне виконання навчальних та практичних завданъ, завдань
контролю резулътатiв навчання;

посиланНя на джерела iнформацii у разi використанЕя iдей, розробок,тверджень, вiдомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
надання достовiрноi iнформацii про результати власноi навчальноi

(HayKoBoi, творчоi) дiяльностi, використанi йетодики дослiдженъ i джерелаiнформацii.

2.з. Порушенням академiчноi доброчесностi вважаеться:
академiчний плагiат використання при розробцi та впровадженнi

матерiалiв Заходiв Бпр (частково або по"пri.й) результатiв, отриманихiншими особами, як результатiв власноi дiялънос Ti та/або вiдтворення
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опублiкованих TeKcTiB (оприлюднених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без
зазначення авторства;

фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, Що
стосуються Заходiв БПР;

списування - проходження оцiнювання набуття знань, компетентностей
та практичних навичок У Заходi Бпр iз заJIученням зовнiшнiх джерел
iнформацii, KpiM дозволених для використання;

обман надання завiдомо неправдивоi iнформацii щодо власноi
дiяльностi в рамках процеоу БПР. ФорЙами обману е, .o*p"ru, академiчний
плагiат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та списування;

хабарництво надання (отримання) Учасником Заходу Бпр,
розробником Матерiалiв Заходу Бпр або Викладачем Заходу Бпр чи
пропозиЦiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiлъг чи будь-
якиХ iншиХ блаГ матерiаЛьного або нематерi€шьного 

"upun 
.py з метою

отримання неправомiрноi переваги в процесi впровадження Заходiв БПР;
необ'ективне оцiнювання - свiдоме завищення або заниження оцiнки

результатiв Учасникiв Заходу БПР;

надання Учасникам Заходу БПР пiд час проходження ними оцiнювання
результатiв навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених
умовами та/ аб о процедурами проходження такого оцiнювання;

вплив у будь.якiй формi (прохання, умовляння, вказiвка, погроза,
примушування
необ'ективного

тощо) на Викладача Заходу БпР з метою здiйснення^ним
оцiнювання результатiв навчання.

пI. Щотримання принципiв доказовоi медицини
з.1. Розробники Матерiалiв Заходiв Бпр на Bcix етапах процесу мають

дотримуватись принциrriв доказовоi медицини щодо Матерiалiв Заходiв БПР.
3.2. Викладачi Заходiв БпР повиннi дотримуватисъ у Заходi БПР змiсту,

викладеному в Матерiалах Заходу БпР з метою дотримання .rр""ц".r1"
доказовоi медицини.

Матерiалiв Заходiв БПР передбача
джерел iнформацii, якi включають:
Матерiалiв Заходiв передбачае

докzlзовоi медицини Розробниками
використання паперових та електронних

медико-технологlчн1 документи;
KepiBHi документи з найкращоТ клiнiчноi практики i стандарти медичноi

допомоги;

3.3. Щотримання принципiв
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мiжнароднi електроннi бази клiнiчних настанов i
дOпомоги;

стандартtв медичноi

системаТичнi огляди, метааналiзи резулътатiв клiнiчних дослiджень,
публiкацiIрезулътатiв клiнiчних та iнших 

"uy*o""" дослiджень у рецензованiйнауково-дослiднiй лiтературi.

IV. Порядок виявлення i встановлення фактiв порушення
академiчноi доброчесностi

4.1. Контроль за виявленням та встановленням фактiв порушення
академiчноi доброчесностi здiйснюетъся Уповноваженою особою з питань
Бпр.

_ 4.2. Прийняття рiшення про встановлення факту порушення академiчноi
доброчесностi здiйснюеться Уповноваженою особою . rr""u"" БПР.

4.з. За потреби, Уповноважена особа з питань БпР може заJIучати
фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до напрямку навчання чи
освlтнього заходу для встановлення факту шорушення.

4.4. За наявностi технiчноi можливостi контроль за дотриманням
академiчноi доброчесностi в частинi оцiнки набутих йu"", компетентностей
та практичних навичок у Заходах БПР мае здiйснюватисъ автоматично з
використанням електронних iHcTpyMeHTiB перевiрки набуття знанъ,
компетентностей та практичних навичок.

4.5. За дii (безДiялънiстъ) щодо порушення академiчноi доброчесностi,
особа може бути притягнута до вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку,
визначених законодавством.

4.6. У випадку встановлення факту порушення академiчноi
доброчесностi, Уповноважена особа . пйru"" Бпр вживае заходiв дляпритягнення такоi особи до академiчноi вiдповiдалъностi в порядку,
визначеному законодавством.

4.8. Контролъ за дотриманням принципiв док€вовоi медицини
розробником Матерiалiв Заходiв Бпр здiйсйеться Уповноваженою особою з
питань БпР шляхом з€rлучення вiдповiдних фахiвцiв iнших структурних
пiдроздiлiв вiдповiдно до напрямку навчання чи освiтнъого заходу.

4.9 у випадку порушення принципiв академiчнот доброчесностi та
доказовоi медицини, Розробник Матерiалiв Заходiв Бпр несе вiдповiдалънiсть
вiдповiдНо дО законодавства та умов договору щодо розробки Матерiалiв
Заходiв Бпр. Порушення принципiв академiчноТ доброчесностi та докЬовоТ
медицини можутъ слугувати пiдставою для розiрвання вiдповiдного договору
з настанням передбачених умовами договору санкцiй.

4.10. Настання вiдповiдальностi за порушення принципiв академiчноi
доброчесностi та доказовоi медицини не звiлъняе Розробника Матерiалiв
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порушення.
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зобов'язання здiйснити заходи щодо усунення такого

ч. оскарження рiшень, ухвалених щодо порушення академiчноi
доброчесностi

5.1. Кожна особа, стосовно якоi було ухв€Lлено рiшення щодо
встановлення факту порушення нею академiчнот добро.r..rrо.ri, мас право
ознайомитися з пiдставою встановлення такого факту, особисто або через
представника надавати роз'яснення та подавати зауваження або вiдмовлятися
вiд надання пояснень.

5.2. особа, стосовно якоi було ухв€Lлено рiшення щодо встановлення
факту порушення нею академiчноi доброчесностi, мае право оскаржити
рiшення про притягнення до академiчноi вiдповiдальностi до op.urry,
уповноваженого розглядати апеляцiт, або до суду у порядку, встановленому
законодавством.

Начальник Вiддiлу розвитку
ocBiTHix програм
та професiйних компетенцiй Щмитро СТОЛЯРЕНКО


