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Про Порядок оцiнювання заходiв безперервного професiйного розвитку у

Приватному пiдприсмствi <Мережа медичних цент,рiв dОДИtIА).

Л ь в iB2022



1.OcHoBHi форми проведення заходiв безперервного професiйного розвитку.

()сновтtими формами проведення захолiв безперервного lrрофесiйrlого розr]и,1,1(у
( БIIР) IIIJIяХоМ злобуття неформальноi освi,ги здliйснrосr,ься у IIриватIlому
гli2цприсмсr,вi кМережа медичIIих I1eHTpiB кРОЩИFIА> (далi - lVМII (РОiiИIIД>>) rra

Ilас],уIIIIих ocBiTT-tix захолах:
1,1. N{айстер-кJIас - IIре/lставJIеItня i демоttс,граIliя IIевtlих ме,I,о/lик, r,cxlltl.;tot iй
/Iiаt-ttосr'ики та .lliкуванttя з метою гIiдвишlеttня гrрофесiйIIоI,о рiвlrя l,a trбMilrl
rIСРеltОВИм 21осrзi7дом уLIасIликiв захолу, розширеIrr,lя ix свi,гоtlltя/lу ,I,a :]aJlylIcIIIIrl /lo
t,ltlBi,гttix l,а.lIузсй знань.
|.2. Симу"llяrliйний T,peHiHl, чи ,гренiнг з опаIIуваI{ня практичtIими I{аI]ичкаNIи
ttабУlr'я кожНим учасником захо/Iу певноТ к-тtiнiчrrоТ,га/або практичiIоl' ltaBl.t,lt<t.t l,а/абtl
К()МIIс'ГеIIrliТ (BMirlrIя зас,госоI]ува,ги в iтrливiltуzurьнiй :liкарськiй lIрак,t,иlti lIptlI1c7()/lly.

Mattilty;tяtlit<l, T'cxttiKy T,orr1o) в умовах III,гучно с,гворсIrоt,о, ltаб;tижсIlоI,о /lo peaJl1,IIoc,I,i,

IlрофесiЙrIого сереi]овиIIIа, заllля забезпечення максимальноТ безttеки rrаl(iсtt,гiв i

ttРаtцiвttикiв сфери охорони здоров'я. Компонен,ги захоlIу, liрисвя.tсtIi
бс:зпосередньому вiдlrрацюваI{пIо практичних навичок або симу.lrяtliйttоп,lу
rзi:llIрацюваIIIIIо, гtере2цбачаIоl,ь lte бi"цьше 4 - б учасникiв на o/I[IoI,o викJIzl/lа(Ial.

1.3. 'I'pellilll' оtIаIIуваIIIIя учасIlиками нових просРесiйItих :]IlaIlb l,а Ilаl]иLIоt{ яti ,]

Оl,iРеМИх роз.lti.lriв clIetlizutbttocl,i, так i з ак,гуаJIьItих IIитаI]I) орI,аIIiзаltil' мс/lи,tttсlj
/1()IIОМоI'и :за вiдtlоtзiдttими I]аIIрямками у груIli до 20 осiб, триtзzutiс,t,lо 1 /lcttt, i бi:tt,Itlc,
1.4. CeMirlap,- lrабуr"r,я учасниками I{ових зL{&нь як з окремих розltiзriв cIrcltia_ttt,tttlc,Ii.
тaK i з ак'гуальrIих Ilи,гаI{ь орt,анiзаlliТ медичrrоТ ilоtrомоги за вiдltовiltrIими IItlIIl]я]\4I(.1i\4I.|

:] МОжJ]Иl]iс'гtо обl'овориl,и отриману iнформаrtirо rIiд час навчаI{ltя у маJIих I,1l)/IIilx.

Змiс'г IIавLIаIIIlя IIрисвячеttий tlисвi,г-тIенrtю актуzuIь[Iих IIи],аLIь Iiа ,I,соре,I,иlIIlому 
рirзrli

ttt: зачittас IIита}lь формуваrtIIrI IIавичок.
1,5. Фахова (тематична) IlIKoJIa навчаI{нrI з ак]]уаJIьIIих IIи,l,а1lII) Bi:\lttlBi:lttol'
cttctlia:tbttoc'гi, lцо послIIус у собi заняття у I]еJIиких I,pyI]ax /UIя oIIaIIyI]alIIIlrI
'ГеоретичноТ час,гини гriд час проведення лекцiЙ ,га заняття у малих групах (rle бi;rbrlle
l0 - l2 учасникiв на олI{оI,о викладача) лля прове/]еIIня ceMirtapiB/llpaK,r,иLIIlиx:lalirI,I,L
,гривzutiс,гtо 1 день i бi"Trbrrre ;

1.6. IIаукова таlабо llауково-Irрактичllа коrrфереltltiя (у т,ому .Iис.lti KoIIl,pcc, з'l'з.rl,

Сl.tмllозiум) -- форма органiзаtliТ rrауковоТ;дiя.ltьнос,гi у виr,:rядi зборiв/lrара.ltи N4c/ltjlllIllx
'I'a IlzrукоI]их Ilрацiвrlикiв ttlotlaйMeHtLIe на обласному рiвгri з мс,гоIо IIpc/lcl,ailjJIctlIIrl

рсзуJlьтагiв ,ltос"lri/{гlиtIькоТ робо,ги, резуль,гатiв ана;riзу iсrtуючих мс/lиLIIIих Ilp;tK,I,1.Ili,

У:]аI'аJILI{еtlt,tя i IIоIIIирсIlIIя краIIIого досвiду, сlвореIIня ,георе,I,ичIIих i мсt,о7lи,.ttIt.tх

умов ll"ltя його вI]рова/{жеrIIIя.



2. Оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок
працiвникiв сфери охорони здоров'я пiд час проведення заходiв.

2,|, Не пiзнiпrе, HirK за два тижнi до заходу формуеться база заIIиI,аIIь ,I,.l

СИ'ГУацiЙниХ За/Iач, вiдповiдi на якi потребуrоть знанFIя матерiалу захоlliв, ,l,petriTrгy

,гаlабо майсr,ер-кJIасу в IloBI{oMy обсязi.
2,2. Для очноТ, прак,гичноТ форми наI]чання теоретичIлоI,о cPopMaтy
використовусться тестовий формат оцiнювання; практичного - Me],o/toM
оцiнювання е чек-лист. Тести та чек-листи розробляються ,га затверджуються rlilt
кожен курс окремо.
2.З, З метою оцittювання знань та практичних навичок слухачiв, набуr,их tti:1 час
I]РОВеЛення освi'гнiх захолiв БПР , викла/]ачем цього захолу визIIачаlо,I,ьсrl
вiдповiднi форми оцiнювання. У якостi форми оlliнюваtrня можу,I,ь
використовуватись запитання та ситуацiйнi задачi, вiдгrовilti на якi tтоr,рсбуlо,l,t,
ЗНання MaTepizury в поIзному обсязi. Якщо практичнi навички фахiвця базуюr,ься tra

ВикорИстаннi спецiальних пристроТв або обладнання, форма оцiнtовання IIоt]иIIIIчl

мiс'ги'ги заIIитаI{ня про ,гехtliчнi характеристики ,га вимоги ло використаIIIlя l1allиx
гtри строТв т,а об"палнання.
2.4, В разi проведення ,гренiнгу з оволодiнtля практичIrими Ilавичками, ltкий
потребуе використанI{я вiдповiдних симу.тlяторiв ,r^аJабо навчаJIьIIих
манекенiв/електронних MaHeKeHiB, ,гакi навички оцiнtоlо,гься безшосереl{rlьо
Викладачем тренiнгу/маЙстер-класу, в обов'язковiЙ присутностi хоча б олttоl,о з

членiв наукового оргкомiтету провайдера.
2.5, )\llя 11истаttlliйlrоТ форми навчаI]ня теоретиIlIlого 1,а I]рак,гичlIоI,о (ltllэMar,1,

використовусться тестовий формат оцiнювання. Тес,ги розроб-rlяIо,I,ься 
,га

затверджуIоться пiд кожен курс окремо.
2,6, Що нарахуваrrня балiв за участь вебiнару, конференцii, симпозiуму, KoIIl,pecy,
TperriHl'y з овололiння практичними ЕIавичками таJабо маЙстер-класу /,1oIIycKaloт,bcrl

учасники, якi дали не меншIе 60Yо правильних вiдповiдеЙ на заIIи],аIIIIя форми
оцiнювання з анкетоIо зворотного зв'язку (задовirrьrrий piBerlb знаI,Iь :]а ,гематиI(и

r'ренiнгу або майстер-кJIасу) та виконаJIи IIрактичнi завдання з використаIIIIям
симуJIя,горiв або MaHeKeHiB, якщо TaKi гlередбача;Iись за змiстом ,греtriilгу/майст,ер-

кJIасу.

2,7,I\ разi позитивноi оцiнки знань, компетентностей та практичних навичок cJlyxall
отримус документ (сертифiкат, свiдоцтво тошдо), якиЙ пiдтвердх<ус результати
навчання.



2.В. У вигIадку не набрання необхiдноТ кiлькос,гi правильних вiдповil.tей lla
заIIи,гання форми оцiнювання, учасНик мас гIраво I{a повторну сrrробу прохо/IжеIIllя
оr(iнювання.
2.9, tIаРаХУВання балiв безперервного професiйного розвитку фахiвrцiв охороIIи
ЗДlОРОв'я здiЙснюе'гься вiдповiдно до критерiТв, визначених наказом ]VIОЗ Лл 446 Bilt
22,02.2019 , зi змiнами, вFIесеними наказом МоЗ Jъ74 вiд 19.01.2021.

3. УМОВИ ПВРВЗДАЧI ТА ВИПАДКИ
НЕЗАРАХУВАННЯ РВЗУЛЬТАТIВ tIАВЧЛНI{Я,

3.1. У ВИПалкУ, коли учасник заходу БПР rre набрав необхi:Irrу KillbKicтb бzutitз за
ТеС'ГОВi ЗаIIи'гання (rle лав необхiлну кiлькiсть вiрних вiдlrовi:lсй) IIри
ttеЗаДОвi"llЬноМу резуJIьтаl,i оцirrювання учасник заходу мас право ria повторIlс
скЛаДання тестового контролtо, BiH може скористатись Iце двома спробами лля 1,ol,o,

rцоб перездати тестування,
3,2. У Випа/]ку, коли учасник заходу БПР не набрав необхiдrrу кiлькiс,гь бzutitз за
'ГеСтовi Заlrитання (не дав необхiдну кiлькiсть вiрних вiдповiдей) rriл час Bcix l,pl)ox
спроб BiH може звернутися до голови органiзацiйного комiт,е,гу захо/tу БIlР.
3.3, Заява роЗшядасться уповноваженою особою, ло якоТ Bolia була HaIIpElBJlcIla,
ПротяГом 5-ги робочих днiв. За результатами розгляду можJIиве надаFIIjя trle oltrlicl'
сгrроби лля проходження тестування (за наявностi дос,гатнiх обгруlrт,уваlrь) або
остаточна вiдlмова у HapaxyBaHHi балiв за участь у заходi БПР,
3.4. Слухач мае право FIa оскарження результатiв його olIitlToBaHHя за yчacтb в

ocBiT'Hix ЗаХоДах БIIР. У разi оскарження резуJIьтагу, учасник llo/lac заяву I]

ttисьмовiЙ формi на iм'я генерального директора ММЦ "Р()ДЦИI-IА) в /ierlb
огоJIошення резуJIь,га*гу захолу. Заява, подана не в установленiтермittи, ро:]Il]ялу I]e

пiдлягас.
3.5. Щ,uя розгляду скарги створIосться комiсiя. I]ci рiшення гtриймато,I,ься IIIJтяхом
ГОЛОСУВання прос'гою бiльrrriстю. Bci рiшення KoMiciT фiксуlот,ься IlpoтoKoJ]oM
Ч.пенами KoMiciT призначаIоться працiвlлики, якi с фахiвцями з BilltloBi:tlrol'
IIавчаJlьItоi лисtдиtrлiни захолу БПР. Заява учасника захолу БI IP мас бу,ги розт-JIяIIу,I,а
на засiдаtrнi KoMiciT протягом 5-ти робочих днiв гriсля ii подання.
3.6. Результаl'и оскар}кення оголошуються слухачу заходу БIlР про,гяI,ом 3 робочrах
днiв гtiсля закiнчення розгJrялу роботи. Рiшення KoMiciT приймаIоться бi.ltbtIticтltl
l'o.1tociB вiд загального скла/{у KoMiciI. Результатом розгJIяду заяви с ItрийIlя,I-I,яI

KoMicielo олного з двох рiпrень:
*-оцilllовання знань учасника заходу БГIР вiдповiдае piBHro якос,гi знань,
* оtдiнtовання знань учасника заходу БПР не вiдповiдас piBHto якостi зна}Iь.

Рitпення KoMiciT € остаточним,lа оскарженню не пiдлягае.

l
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4. Прикiнцевi положення

4.|. Щя Методолоt,iя затверджусться i вводиться в дirо наказом IIо MMI1
кР()/{ИIJА>.
4.2. Змiни та IIоIIовгIсIIIIя llo

рслакrцiТ N4еr,о/lоltогiТ. I Ii сlrя

рс2lакIцiя втрачас IориlIичну

цiсТ МетодологiТ вносяться
затIrердження Ме,годологiТ
силу.

IIIJIяхом затвер/l)I(сi I I I я I I сl tзtll'

у новiй редакItil' IIoIIcpc/ltIrl


