
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення  заходів безперервного професійного розвитку 

фахівців у сфері охорони здоров'я 

спеціальностей 222 Медицина та  221 Стоматологія 

 
Контактна 

інформація  

Факультет післядипломної медичної освіти (ФПМО): 

Деканат: телефон +38 (0542) 66-09-49 

E-mail: fpmo@med.sumdu.edu.ua 

Відповідальна особа: заступник декана ФПМО 

Ситнік Олександр Леонідович 

E-mail: a.sytnik@med.sumdu.edu.ua 

ПОЛІТИКИ ЗАХОДІВ  

БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Політика щодо 

відвідування 

Навчання на циклах та заходах безперервного професійного розвитку 

проводиться 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. До підсумкової атестації допускаються здобувачі, які 

виконали усі види запланованої навчальної роботи, 

відпрацювали, за наявності, всі пропущені дні заходу безперервного 

професійного розвитку до його закінчення. 

Здобувач, який не відвідує захід безперервного професійного 

розвитку без поважної причини, відраховується з навчання.  

 

 

 

 

 
 

Політика 

оцінювання 

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок лікарів – курсантів визначається навчальною 

програмою циклу/заходу безперервного професійного розвитку, яка 

затверджується Вченою радою навчально – наукового медичного 

інституту СумДУ.  

Форма проведення оцінювання знань та навичок здобувачів 

забезпечується профільною кафедрою і залежить від специфіки фахової 

підготовки: опитування по білетам, індивідуальна співбесіда, письмове 

або комп’ютерне тестування, ситуаційні задачі, оцінка даних 

лабораторних та морфологічних досліджень, оцінка виконання 

лікарських маніпуляцій та операцій «у ліжка хворого» або на 

тренажерах.   

Оцінка „відмінно” ставиться здобувачу, який глибоко і досконало 

засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, 

клінічні особливості і варіанти захворювання, вільно проводить 

обґрунтування діагнозу, здійснює диференціальну діагностику, 

демонструє творчий підхід до практичної та наукової роботи. 

Оцінка „добре” ставиться здобувачу, який добре засвоїв теоретичний 

матеріал з усіх розділів, має добру практичну підготовку, достатньо 

володіє знаннями, вміє їх застосувати, але допускає окремі неточності у 

відповіді та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі. 

 Оцінка „задовільно” ставиться здобувачу, який має знання з основних 

питань, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі, 

допускає окремі несуттєві помилки у відповідях та при вирішенні 

клінічної ситуаційної задачі. 

tel:+380542660948
mailto:fpmo@med.sumdu.edu.ua


Якщо програмою циклу/заходу безперервного професійного розвитку 

передбачено проведення кількох форм підсумкового оцінювання, 

загальна оцінка  визначається як середнє арифметичне успішності.   

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач для 

успішного завершення навчання – 3,0.  

 

 

 

 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Відпрацювання пропущених з поважної причини днів заходів 

безперервного професійного розвитку, включаючи заключну 

атестацію, проводиться за погодженим завідувачем профільної 

кафедри індивідуальним графіком. Форма відпрацювання повинна 

відповідати формі проведення заходу (очна чи змішана).  

У випадку, коли здобувач отримав незадовільну оцінку за підсумкову 

атестацію або був відсутній без поважної причини, він має дві спроби 

перескладання підсумкової атестації. Друге перескладання 

проводиться в присутності комісії у складі директора навчально – 

наукового медичного інституту, заступників декана ФПМО, 

завідувача профільної кафедри.  

 

 
Політика щодо 

оскарження 

результатів 

оцінювання 

Оскарженню можуть підлягати результати оцінювання з підсумкових 

атестацій. Для цього здобувач має подати апеляцію на ім’я директора 

навчально – наукового медичного інституту у день проведення 

атестаційного заходу чи після оголошення результатів його 

складання, але не пізніше наступного робочого дня. За 

розпорядженням директора створюється комісія з розгляду апеляції. 

За рішенням апеляційної комісії оцінка може змінюватися у разі 

встановлення порушень під час проведення атестацій. 

 

 

 

 

 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Всі роботи, визначені програмою підготовки, повинні бути 

виконані здобувачем самостійно. Роботи здобувача не повинні 

містити плагіату, фактів фабрикації та фальсифікації списування. 

Під час проведення заходів безперервного професійного розвитку 

неприпустимими також є інші прояви академічної недоброчесності, 

перелік яких визначено Кодексом академічної доброчесності 

університету. 

У разі, якщо викладачем виявлено порушення академічної 

доброчесності з боку здобувача заходів безперервного професійного 

розвитку, він має право вчинити одну з наступних дій: 

- призначити перескладання підсумкової атестації із зниженням 

підсумкової оцінки на 1 бал; 

- відмовити в перескладанні підсумкової атестації. 
 

 

 

Відповідальний за укладення Регламенту 

заступник декана ФПМО     Олександр СИТНІК 

 

 

Директор ННМІ        Андрій ЛОБОДА 
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