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ПОЛОЖЕННЯ 

про забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 

охорони здоров'я 

 1. Загальні положення 

1.1 Положення про забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців у 

сфері охорони здоров'я (далі – БПР) спеціальностей 222 Медицина та                   

221 Стоматологія (далі – Положення) регулює питання зарахування та організації 

навчання лікарів, які підвищують кваліфікацію на циклах післядипломної 

медичної освіти та інших заходах безперервного професійного розвитку в 

навчально – науковому медичному інституті (далі – МІ) Сумського державного 

університету (далі – СумДУ). 

 1.2 Положення розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту»       

№ 2145 – VІІІ від 05 вересня 2017 року, Закону України «Про вищу освіту»           

№ 1556 – VІІ від 01 липня 2014 року, «Положення про систему безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», затвердженого 

постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 725, наказів МОЗ України від 18 серпня 

2021 року   N 1751 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 22 липня 1993 року N 166» та від 18 серпня 2021 року N 1753 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого   

2019 року N 446». 

1.3 Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного 

законодавства України, нормативної бази загальнодержавного та 

внутрішньоуніверситетського рівнів, наказів та розпоряджень відповідних 

посадових осіб.  

1.4 Положення розміщується на офіційному сайті МІ, в електронному реєстрі розділу 

«Післядипломна медична освіта». 

 

2. Зарахування на цикли та заходи БПР 

2.1 До навчання на цикли / заходи БПР в МІ СумДУ залучаються лікарі -  

громадяни України та іноземні громадяни на підставі договорів, що 

укладаються між СумДУ та юридичними чи фізичними особами та 

передбачають повне відшкодування витрат вищого закладу освіти за 

підготовку лікаря - курсанта. 

2.2 Прийом документів для вступу на цикли та заходи БПР здійснює факультет 

післядипломної медичної освіти (далі – ФПМО). 
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2.3 На підставі наданих документів ФПМО визначає можливість проходження   

лікарем – курсантом  циклів та заходів БПР  на  основі одержаної ним кваліфікації, 

встановлює відповідність одержаної  кваліфікації до обраної кандидатом тематики 

БПР. 

2.4 У разі відповідності одержаної  кваліфікації до обраної кандидатом тематики 

БПР, ФПМО готує наказ про зарахування лікаря – курсанта  на цикли / заходи 

БПР та  формує особову справу, яка зберігається в ФПМО протягом 5 років.  
 

3.  Проходження циклів тематичного удосконалення 

3.1 Цикли тематичного удосконалення передбачають удосконалення професійних 

знань і навичок шляхом навчання за професійними навчальними програмами з 

метою оновлення наявних та отримання нових теоретичних і практичних знань. 

3.2 Цикли тематичного удосконалення проводяться за очною чи змішаною формою 

навчання, що передбачає обов'язкову особисту участь лікаря - курсанта у місці їх 

проведення та дистанційну участь в режимі реального часу у разі змішаної форми 

навчання. Цикли тематичного удосконалення можуть проводитись у формі виїзних 

циклів шляхом виїзду викладачів профільних кафедр МІ СумДУ на місце, яке 

відповідає критеріям щодо забезпечення необхідним сучасним обладнанням та 

матеріалами згідно з вимогами навчальних програм, за заявками закладів охорони 

здоров'я, та передбачає особисту участь лікарів - курсантів. 

3.3 Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються 

профільними кафедрами у відповідності до принципів доказової медицини, 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та вимог до кваліфікаційних 

характеристик працівників охорони здоров'я та затверджуються вченою радою МІ 

СумДУ. 

3.4 Тривалість циклу тематичного удосконалення визначається навчальним планом 

і програмою циклу тематичного удосконалення та становить 1 або 2 тижні. 

3.5 На початку циклу тематичного удосконалення профільною кафедрою МІ 

здійснюється контроль рівня знань лікарів - курсантів у формі тестування. 

Результати тестування передаються до ФПМО. 

3.6 Цикл тематичного удосконалення вважається закінченим після успішного 

складання іспиту відповідно до програми навчання. Іспит складається з: 

- тестування;  

- вирішення клінічних завдань; 

- оцінки практичних навичок в симуляційному центрі МІ, якщо програма навчання 

передбачала вдосконалення або набуття практичних навичок. 

3.7 Лікарям - курсантам, які закінчили навчання та успішно склали іспит, 

видається посвідчення за встановленою формою.  

 

4. Проходження циклів спеціалізації 

4.1 Лікар, який не працював більше трьох років за конкретною лікарською 

спеціальністю і бажає відновити медичну практику, проходить цикли спеціалізації. 
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Проходження циклу спеціалізації має передувати зарахуванню на посаду з 

відповідної спеціальності. 

4.2 Навчальні плани і програми циклів спеціалізації розробляються профільними 

кафедрами та затверджуються вченою радою МІ СумДУ. 

4.3 Лікарі, які виконали навчальний план та програму спеціалізації, підлягають 

атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання 

лікаря - спеціаліста відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого    

2019 року N 446. За результатами атестації лікар отримує сертифікат про 

присвоєння звання спеціаліста. 

 

5. Проходження циклів стажування  

5.1 Лікар, який своєчасно не пройшов атестацію на кваліфікаційну категорію, або 

якому відмовлено в атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної 

категорії, в тому числі особи, у яких закінчився термін дії сертифіката лікаря-

спеціаліста, не може займатися лікарською діяльністю за цією спеціальністю без 

попереднього проходження циклу стажування. 

5.2 Направлення лікарів на стажування здійснюється закладом охорони здоров'я, в 

якому працює лікар, після узгодження із ФПМО терміну стажування, який 

визначається в кожному випадку окремо і може становити від одного до шести 

місяців.  

5.3 Рішення щодо можливості зарахування на навчання та тривалість стажування 

лікаря-кандидата приймається комісією у складі директора МІ, заступників декана 

ФПМО, завідувача профільної кафедри. Відсутність особистого освітнього 

портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку або 

недостатня кількість балів безперервного професійного розвитку є підставою для 

відмови у підтвердженні звання "лікар-спеціаліст". 

5.4 Тривалість стажування визначається за результатами усної співбесіди та 

тестування з використанням програми ELEX. Критерії оцінювання тестування 

ELEX: 

75% вірних відповідей та більше – рекомендоване місячне стажування для 

лікарських спеціальностей терапевтичного профілю та два місяці для лікарських 

спеціальностей хірургічного профілю; 

65% - 74% вірних відповідей - два місяці для лікарських спеціальностей 

терапевтичного профілю та три місяці для лікарських спеціальностей хірургічного 

профілю; 

55% - 64% вірних відповідей - три місяці для лікарських спеціальностей 

терапевтичного профілю та чотири місяці для лікарських спеціальностей 

хірургічного профілю; 

45% - 54% вірних відповідей - чотири місяці для лікарських спеціальностей 

терапевтичного профілю та п’ять місяців для лікарських спеціальностей 

хірургічного профілю; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33264.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33264.html
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35% - 44% вірних відповідей - п’ять місяців для лікарських спеціальностей 

терапевтичного профілю та шість місяців для лікарських спеціальностей 

хірургічного профілю; 

25% - 34% вірних відповідей - шість місяців для лікарських спеціальностей 

терапевтичного профілю та відмова у підтвердженні звання "лікар-спеціаліст" для 

лікарських спеціальностей хірургічного профілю; 

менше ніж 25% вірних відповідей - відмова у підтвердженні звання "лікар-

спеціаліст". 

5.5 Навчальні плани і програми циклів стажування розробляються профільними 

кафедрами та затверджуються вченою радою МІ СумДУ. 

5.6 Лікарі, які виконали навчальний план та програму стажування, підлягають 

атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання 

лікаря - спеціаліста відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого    

2019 року N 446. За результатами атестації лікар отримує сертифікат про 

підтвердження звання спеціаліста. 

 

6. Навчання на заходах БПР:  фахова (тематична) школа, майстер-клас, 

симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками, 

семінар, тощо  

6.1 Навчання на заходах БПР проводиться на клінічних базах профільних кафедр, в  

симуляційному центрі МІ та в інших структурних підрозділах СумДУ, що 

обладнані засобами оснащення для демонстрації та тренування, відповідно до 

навчальних програм.  

6.2 Програми  заходів БПР повинні забезпечувати навички формування 

безпосереднього алгоритму професійної діяльності в умовах штучно створеного, 

наближеного до реальності професійного середовища. Навчальні плани і програми 

розробляються профільними кафедрами та затверджуються вченою радою           

МІ СумДУ. Тривалість безпосереднього виконання практичних завдань та 

обговорення за результатами їх виконання повинна становити не менше 70% 

навчального часу. 

6.3 Результатом проходження заходів БПР має бути набуття або вдосконалення 

лікарем певної клінічної та/або практичної навички та/або компетенції (вміння 

застосовувати в індивідуальній лікарській практиці процедуру, маніпуляцію, 

техніку тощо). 

6.4 За результатами проходження заходів БПР лікарю видається сертифікат 

(додаток 1).  

 

7. Академічна доброчесність та запобігання конфлікту інтересів 

7.1 Навчання на циклах та заходах БПР проводиться з дотриманням зазначених в 

«Кодексі академічної доброчесності Сумського державного університету» та  в 

«Положенні про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у 

Сумському державному університеті», яке введене в дію наказом ректора  №0160-І 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33264.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33264.html
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від 22 лютого 2019 р., основних принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин. 

7.2 Викладачі кафедр МІ, залучені до навчального процесу під час проведення 

заходів БПР: 

-  не рекламують торгові назви лікарських засобів та медичних виробів; 

-  не провадять безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність, пов’язану з 

виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та 

медичних виробів; 

- не перебувають у господарських, цивільних, трудових відносинах з особами, які 

провадять таку діяльність. 

7.3 Під час проведення заходів БПР недопустимим є залучення і використання 

коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних 

виробів або медичних послуг, що надаються СумДУ. 

 

8. Фінансове та матеріальне забезпечення циклів та заходів БПР  

8.1 Вартість навчання на циклах та заходах БПР на умовах договорів за  рахунок  

коштів юридичних та фізичних осіб визначається  департаментом бізнес – процесів 

СумДУ. При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються 

рекомендації МОН України, Міністерства фінансів України.  

8.2 Фінансово-господарська діяльність з проведення циклів та заходів БПР 

здійснюється відповідно до «Положення про надання платних послуг факультетом 

післядипломної медичної освіти медичного інституту СумДУ». 

 

  9. Прикінцеві положення 

9.1 Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження Вченою 

радою МІ. 

9.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за рішенням Вченої ради 

МІ. У такому ж порядку Положення скасовується. 

9.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його 

вимог несуть посадові особи МІ відповідно до їх функціональних обов’язків. 
 

 

Відповідальний за укладення Положення 

заступник декана ФПМО     Олександр СИТНІК 

 

 

 

Директор МІ        Андрій ЛОБОДА  
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Додаток1 

 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 

Навчально-науковий медичний інститут 
 

 

Сертифікат № 
про участь в заходах безперервного професійного розвитку за видами неформальної освітньої діяльності  

«Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо)» 
 

отримав(ла) лікар    Прізвище Ім’я по Батькові        
 
в тому, що він (вона) «00»              20      проходив (ла) БПР: 
 

Назва заходу БПР «Тема заходу БПР»        
і оволодів (ла) знаннями з тестуванням рівня набутих знань згідно із затвердженим навчальним планом. Тривалість заходу – 
одноденнии , що відповідає 10 балам БПР згідно з пунктом 3.4 Додатку 5 до Порядку проведення атестації  лікарів (п. 1 р. V), 
затвердженого наказом МОЗ Украї ни від 22.02.2019 р № 446. 

 

 

 

Заступник декана ФПМО          Олександр СИТНІК 
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