МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Державна організація «Центр тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»
при Міністерстві охорони здоров’я України»

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра охорони здоров’я України
___________________ Ірина МИКИЧАК
«____» _____________2021 р.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СИСТЕМИ
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Київ – 2021

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Технічний регламент роботи системи безперервного професійного
розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі – Технічний
регламент) визначає вимоги щодо освітнього середовища, принципи та
основні засади функціонування системи безперервного професійного
розвитку (далі – БПР) медичних та фармацевтичних працівників.
1.2. Технічний регламент встановлено відповідно до Постанови КМУ від
14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних
працівників» (далі – Постанова БПР).
1.3. Усі терміни вживаються у цьому Технічному регламенті у значенні,
наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток
працівників», та Положення про систему безперервного професійного
розвитку медичних та фармацевтичних працівників.
1.4. Технічний регламент регулює навчання на заходах БПР, внесених у
систему, зокрема таких, як:
1) майстер-клас – представлення і демонстрація певних методик,
технологій діагностики та лікування з метою підвищення професійного рівня
та обміну передовим досвідом учасників заходу, розширення їх світогляду та
залучення до новітніх галузей знань;
2) симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними
навичками – набуття кожним учасником заходу певної клінічної та/або
практичної навички та/або компетенції (вміння застосовувати в індивідуальній
лікарській практиці процедуру, маніпуляцію, техніку тощо) в умовах штучно
створеного, наближеного до реальності професійного середовища для
забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і працівників сфери охорони
здоров’я. Під час проходження такого заходу безпосереднє відпрацювання
практичних навичок або симуляційне відпрацювання передбачає навчальне
навантаження на одного викладача не більше чотирьох-шести учасників;
3) тренінг – опанування учасниками заходу нових професійних знань та
навичок як з окремих розділів спеціальності, так і з актуальних питань
організації медичної допомоги за відповідними напрямами у групі до 20 осіб.
Тривалість тренінгу становить один день і більше;
4) семінар – набуття учасниками нових знань з окремих розділів
спеціальності та з актуальних питань організації медичної допомоги за
відповідними напрямами з можливістю обговорити отриману інформацію під
час навчання у малих групах. Зміст навчання присвячений висвітленню
актуальних питань на теоретичному рівні і не стосується питань формування
навичок;
5) фахова (тематична) школа – навчання з актуальних питань відповідної
спеціальності, що поєднує заняття у великих групах для опанування
теоретичної частини під час проведення лекцій та заняття у малих групах (не
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більше 10-12 учасників на одного викладача) для проведення
семінарів/практичних занять тривалістю один день і більше;
6) наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес,
з’їзд, симпозіум) – форма організації наукової діяльності у вигляді
зборів/наради медичних та наукових працівників щонайменше на обласному
рівні з метою представлення результатів дослідницької роботи, результатів
аналізу існуючих медичних практик, узагальнення і поширення кращого
досвіду, створення теоретичних і методичних умов для його впровадження.
1.5. Система БПР медичних та фармацевтичних працівників призначена
для збереження інформації про провайдерів, заходів безперервного
професійного розвитку, обліку балів безперервного професійного розвитку
(далі – Система БПР). Захист інформації у Системі БПР здійснюється
відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах.
1.6. Володільцем Системи БПР медичних та фармацевтичних
працівників та внесених до неї відомостей є МОЗ України.
1.7. Адміністратором Системи БПР медичних та фармацевтичних
працівників є Державна організація «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі –
Адміністратор).
1.8. Між Провайдером та Адміністратором щорічно укладається договір
про надання платних послуг з обробки та аналізу внесених Провайдером до
Системи БПР відомостей щодо реєстрації заходів та сертифікатів БПР.
1.9. Обробка персональних даних у Системі БПР здійснюється з
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2. ПРОВАЙДЕРИ ЗАХОДІВ БПР
2.1. Провайдери заходів безперервного професійного розвитку (далі –
Провайдери) – юридичні особи, які провадять діяльність з організації та
проведення заходів безперервного професійного розвитку.
2.2. Юридична особа, яка має намір бути Провайдером заходів БПР, за
які нараховуються бали БПР, подає Адміністратору заяву в електронній формі
(завірену кваліфікованим електронним підписом), на підставі якої інформація
про Провайдера вноситься до Системи. Для цього потрібно увійти на сторінку
Адміністратора за адресою: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr. На сторінці
розміщено окремий блок «Заява для реєстрації провайдером»
(https://forms.gle/FgdYxM3Xkm49AcYn7).
2.3. Адміністратор, протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви,
вносить до Системи БПР інформацію про Провайдера та присвоює
реєстраційний номер у Переліку Провайдерів. У разі виявлення неможливості
реєстрації юридичної особи як Провайдера Адміністратор повідомляє
Провайдеру про виявлені недоліки протягом зазначеного строку. Якщо
протягом п’яти робочих днів з дати повідомлення Адміністратором
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Провайдера недоліки були усунуті, адміністратор протягом 10 робочих днів з
дати виправлення недоліків вносить до Системи БПР інформацію про
Провайдера та присвоює реєстраційний номер. Ознайомитись з Переліком
зареєстрованих Провайдерів можна на сторінці Адміністратора за адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr в окремому блоці «Перелік Провайдерів».
Реєстраційний
Повна назва
Код
номер
юридичної особиЄДРПОУ
провайдера
провайдера

Юридична
адреса
провайдера

Контактний №
телефону

Електронна
адреса
провайдера

Сайт
провайдера

2.4. Після присвоєння реєстраційного номера Провайдер БПР на сторінці
Адміністратора за адресою: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr в окремий блок
«Відомості про Провайдера» вносить до Системи БПР та засвідчує
кваліфікованим
електронним
підписом
керівника
провайдера
(https://forms.gle/L6yu7UL16LGe2xi17):
1) положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку
на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової
медицини, затверджене провайдером;
2) положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення
заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських
засобів, медичних виробів або медичних послуг, затверджене провайдером;
3) методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та
практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, затверджену
провайдером;
4) заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про
відсутність конфлікту інтересів;
5) інформацію про наявність правовідносин з особами, якими
провадиться діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту
лікарських засобів та медичних виробів.
2.5. Адміністратор встановлює факт подання відомостей, передбачених
пунктом 2.4. протягом 20 робочих днів та надає Провайдеру доступ до
реєстрації заходів БПР який розміщено на сторінці Адміністратора за адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr в окремому блоці «Реєстрація заходів БПР»
(https://forms.gle/U71MkJfCNGQqctHg9) У разі виявлення невідповідності
відомостей Адміністратор повідомляє Провайдеру про виявлені недоліки
протягом зазначеного строку. Якщо протягом п’яти робочих днів з дати
повідомлення Адміністратором Провайдера недоліки були усунуті,
адміністратор протягом 20 робочих днів з дати виправлення недоліків надає
Провайдеру доступ до реєстрації заходів БПР.
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2.6. Реєстрація заходів БПР відбувається не пізніше як за 20 робочих днів
до початку заходу. Адміністратор протягом п’яти робочих днів перевіряє
коректність внесеного заходу та оприлюднює на сторінці Адміністратора за
адресою: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr в окремому блоці «Заходи БПР».
Реєстраційний Реєстраційний
Дата заходу
Лікарська/
№
ПІБ
Місце роботи Кількість
номер
номер заходу (день/місяць/рік) фармацевтична сертифікату отримувача отримувача балів БПР
провайдера
спеціальність
сертифікату сертифікату

2.7. Додаткова реєстрація заходу можлива за 5 робочих днів до початку
заходу, на підставі подання Провайдером обґрунтованого звернення та
необхідного пакету документів.
2.8. Якщо Провайдер вносить інформацію про захід через окремий блок
«Реєстрація заходів БПР» розміщений на сторінці Адміністратора за адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr не коректно та /або пізніше зазначеного
терміну, то Адміністратор не присвоює заходу БПР реєстраційний номер, що
унеможливлює видачу сертифікату.
2.9. Кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони
здоров’я нараховуються бали БПР, має бути зареєстрований окремо.
2.10. При проведення заходів, за які нараховуються бали БПР,
Провайдери зобов’язані виконувати вимоги Постанови БПР.
3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВАЙДЕРА
3.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного
розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів
доказової медицини, затверджене провайдером, яке обов’язково має містити
відомості щодо:
3.1.1. Порядку виявлення і встановлення фактів порушення академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.
3.1.2. Прийняття рішення про встановлення факту порушення
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової
медицини.
3.1.3. Притягнення учасників освітніх заходів безперервного
професійного розвитку до академічної відповідальності.
3.1.4. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і
притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів
з безперервного професійного розвитку.
3.2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення
заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і
використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських
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засобів, медичних виробів або медичних послуг, затверджене провайдером,
яке обов’язково має містити відомості щодо:
3.2.1. Запобігання впливу приватних інтересів, особистої зацікавленості
представників провайдеру БПР (засновників, учасників, власників,
працівників та інших осіб залучених до заходів БПР, далі – особи
пов’язані із здійсненням БПР) на проведення заходів БПР, зокрема,
щодо неприпустимості промоції лікарських засобів, медичних виробів
або медичних послуг (далі – конфлікт інтересів).
3.2.2. Основних принципів управління конфліктом інтересів.
3.2.3. Обов’язків осіб пов’язаних із здійсненням БПР щодо запобігання
конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного
професійного розвитку.
3.2.4. Порядку виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, що
виникають в осіб пов’язаних із здійсненням БПР під час виконання ними
обов’язків пов’язаних із здійсненням БПР.
3.2.5. Заходів зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту
інтересів й порядку дій, зокрема, процесуальні процедури реагування на
конфлікт інтересів, організація документообігу інші дії пов’язані із
врегулюванням конфлікту інтересів.
3.2.6. Визначення відповідальної особи за контроль за можливим
конфліктом інтересів, прийом відомостей про наявний конфлікт
інтересів або такий, який може виникнути, розгляд цих відомостей.
3.2.7. Відповідальності представників провайдеру БПР за недотримання
вимог Положення про запобігання конфлікту інтересів.
3.2.8. Форми/шаблону повідомлення про реальний/потенційний конфлікт
інтересів особи пов’язаної із здійсненням БПР.
3.3. Методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та
практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, затверджену
провайдером, яка обов’язково має містити відомості щодо:
3.3.1. Порядку оцінювання рівня знань та навичок слухачів набутих на
майстер-класах, симуляційних тренінгах чи тренінгах з оволодіння
практичними навичками, тренінгах, семінарах, фахових (тематичних)
школах, наукових та/або науково-практичних конференціях (у тому
числі конгресах, з’їздах, симпозіумах).
3.3.2. Інформації про мінімальну кількість балів для отримання
зарахування курсу.
3.3.3. Умов перездачі та випадків не зарахування результатів навчання.
3.4. Заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про
відсутність конфлікту інтересів:
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Директору ДО «Центр тестування»
Олійник Л. В.
_____________________________
(Найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про відсутність конфлікту інтересів
_________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)

в особі _____________________________________, який (а) діє на підставі
(посада, ПІБ)

_________________________ цією заявою зобов’язується під час проведення
заходів безперервного професійного розвитку неухильно дотримуватися
вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про Систему
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 липня 2021 року № 725 (далі – Положення).
Цією заявою _____________________________ також підтверджує, що:
(найменування юридичної особи)

не провадить безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність,
пов’язану з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом
лікарських засобів і медичних виробів, та не має у складі засновників
(учасників, власників) або органів управління осіб, які проводять вказану вище
діяльність;
не залучатиме і не використовуватиме під час проведення заходів
безперервного професійного розвитку коштів фізичних (юридичних) осіб для
реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, та не
здійснюватиме жодних дій для реклами фізичних та юридичних осіб (їх назв,
логотипів, торгових марок, результатів діяльності та іншого), які пов’язані з
виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом лікарських
засобів та медичних виробів:
«____» __________ 2021 р.
(дата)

____________
(підпис)

_____________
(П.І.Б.)

3.5. Інформацію про наявність правовідносин з особами, якими
провадиться діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту
лікарських засобів та медичних виробів (у довільній формі).
4. СЕРТИФІКАТИ БПР
4.1. Сертифікати БПР виготовляються після здійснення оцінювання
набутих знань, компетентностей та практичних навичок.
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4.2. Сертифікати БПР видаються Провайдерами після внесення у
систему БПР.
4.3. № сертифікату має цифровий вираз наступного формату
111222233333-2022/12, де
111
Реєстраційний
номер
Провайдера

33333

2022/12

Реєстраційний
номер
учасника

Рік/місяць
проведення
заходу

2222
Реєстраційний
номер
заходу

4.4. Сертифікат обов’язково містить відомості: повну юридична назва
Провайдера, назву заходу БПР, лікарську/фармацевтичну спеціальність, дату
проведення заходу БПР, № сертифікату, набуті компетенції, ПІБ голови/члена
оргкомітету, який гарантує здійснення оцінювання набутих знань,
компетентностей і практичних навичок та дотримання вимог Постанови БПР
під час проведення заходу.
4.5. Протягом 3 робочих днів Провайдер завантажує реєстр сертифікатів
через окремий блок «Реєстрація Сертифікатів» розміщений на сторінці
Адміністратора
за
адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr
(https://forms.gle/znUTfaPbxhjF5dUQ7) Адміністратор протягом 20 робочих
днів здійснює обробку і аналіз внесених відомостей та приймає рішення щодо
можливості або неможливості нарахування балів за проходження
організованого Провайдером заходу БПР на підставі інформації щодо такого
заходу, внесеної провайдером до системи.
4.6. Разом із Реєстром сертифікатів Провайдер зобов’язаний надати
документи, які підтверджують, що в процесі підготовки та проведення заходу
забезпечено здійснення контролю за актуальністю, повнотою та відповідністю
матеріалу темі навчання, а також дотриманням засад доказової медицини під
час освітнього процесу. Провайдер завантажує програму заходу, інформацію
про викладачів/тренерів/спікерів, усі навчальні матеріали заходу, перелік
посилань на публікації у наукових журналах (peer-review journals), які
використовуються під час навчання.
4.7. В сертифікаті вказується кількість балів нарахованих, згідно із
Наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів».
5. ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
5.1. Порушення Постанови БПР медичних та фармацевтичних
працівників може встановлюватись всіма Провайдерами та учасниками
заходів БПР.
5.2. При встановленні порушення Постанови БПР особа, яка встановила
таке порушення має право подати скаргу Адміністратору з підтверджуючим
фото та/чи відеозаписом користуючись окремим блоком «Скарги», який
8

розміщено
на
сторінці
Адміністратора
за
адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr (https://forms.gle/spAjTFb15m16Mjqy6).
5.3. Адміністратор розглядає скаргу і у випадку підтвердження
порушення Постанови БПР виголошує попередження Провайдеру та
оприлюднює його в системі. При виявленні повторного порушення Постанови
БПР Провайдер вилучається із системи БПР.

Директор ДО «Центр тестування
професійної компетентності фахівців
з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при
Міністерстві охорони здоров’я України»
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Леся ОЛІЙНИК

