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 ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО 

ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПРОВАЙДЕРОМ 

 

Положення розглянуто 

та схвалено Вченою радою 

Асоціації Черкаської медичної 

академії 

Протокол № 4 від 14.12.2021 р. 
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Положення визначає порядок комплексного оцінювання набутих знань, 

компетентностей та практичних навичок працівників сфери Охорони Здоров’я, 

що затверджується провайдером ГО «Українська Асоціація Лікарів 

Амбулаторної Медицини», розроблене з метою удосконалення системи 

контролю якості знань працівників сфери Охорони Здоров’я. 

Система комплексного оцінювання знань забезпечує об’єктивність оцінки 

та виконує функції контролю i мотивації працівників сфери Охорони Здоров’я у 

навчальній роботі та досягненні ними більш якісного рівня знань. 

До системи загальної діагностики знань входить:  

1.  Підсумковий тестовий контроль здійснюється під час заходу БПР i має 

на меті перевірку рівня підготовленості працівників сфери Охорони Здоров’я з 

певних тем (доповідей) навчальної програми заходу, а також до виконання 

конкретних тестовий завдань.  

Знання працівників сфери Охорони Здоров’я оцінюються згідно   наказу 

№446 МОЗ України “Про безперервний розвиток лікарів”, зі змінами, 

внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021 р. 

Оцінка тестового контролю знань: 

Кількість правильних відповідей (у 

%, згідно кількості тестових 

запитань) 

Оцінка 

75-100% Здав 

0-74% Не здав 

 

Оцінка «Здав» ставиться працівнику сфери Охорони Здоров’я який показав 

належне знання навчальної програми заходу, виконав тестові завдання на достатню 

кількість правильних відповідей,  що є підтвердженням участі в заході та є підставою  

для отримання сертифікату з наразіванням балів БПР згідно наказу №446 МОЗ 
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України “Про безперервний розвиток лікарів”, зі змінами, внесеними Наказом 

МОЗ №74 від 19.01.2021 р. 

Оцінка «Не здав» ставиться працівнику сфери Охорони Здоров’я, який не 

зміг показати необхідний рівень знань для отримання сертифікату, допустив значні 

помилки aбo взагалі не виконав завдання. Оцінка «Не здав» є підтвердженням 

неналежної участі фахівця, що дає підстави на  не нарахування балів БПР за захід. 

 

2. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони 

здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння практичними 

навичками та/або майстер-класу здійснюється комісією з членів Оргкомітету 

науково-практичного заходу та викладача, який проводить тренінг та/або майстер-

клас. 

 

3. З метою оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери 

охорони здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння практичними 

навичками та/або майстер-класу викладачем заходу визначаються відповідні 

форми оцінювання. У якості форми оцінювання можуть використовуватись 

запитання та ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання матеріалу 

тренінгу та/або майстер-класу в повному обсязі. Якщо практичні навички фахівця 

базуються на використанні спеціальних пристроїв або обладнання, форма 

оцінювання повинна містити запитання про технічні характеристики та вимоги до 

використання даних пристроїв та обладнання. 

 

4. В разі проведення тренінгу з оволодіння практичними навичками, який 

потребує використання відповідних симуляторів та/або навчальних 

манекенів/електронних манекенів, такі навички оцінюються безпосередньо 

викладачем тренінгу/майстер-класу, в обов’язковій присутності хоча б одного з 

членів наукового оргкомітету провайдера. 

 

5. Кількість акредитаційних балів у сертифікаті залежить від тривалості участі 
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працівників сфери Охорони Здоров’я згідно наказу №446 МОЗ України “Про 

безперервний розвиток лікарів”, зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 

19.01.2021 р. 

 

6. В разі, якщо працівник сфери охорони здоров’я не показав достатньої 

кількості набутих знать та навичок, то в індивідуальному порядку, за поданням 

працівника сфери охорони здоров’я за допомогою форми звернення, можливо 

перескладання підсумкового контролю, якщо працівник сфери охорони здоров’я 

надасть об’єктивні, обґрунтовані і поважні підстави низького рівню знать та 

навичок, за умови підтвердженої реальної участі у заході. 

 

 

 


