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Вих. № 013/1 від 27.01.22 

    Методологія оцінювання 
набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони 

здоров’я. 

1.1. 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.  

1.2. 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 складається анкета тестування. Анкета повинна містити 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, анкета повинна містити запитання про технічні характеристики даних 

пристроїв та обладнання. 

1.3. 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.  

1.4. До нарахування балів за участь в тренінгу з оволодіння практичними навичками та/або 

майстер-класу допускаються учасники, які дали не менше, ніж 85% правильних відповідей на 

запитання анкети (задовільний рівень знань за тематики тренінгу або майстер-класу) та виконали 

практичні завдання з використанням симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за 

змістом тренінгу/майстер-класу. 

1.5. Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров’я 

здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним Наказом МОЗ №446, від 22.02.2019р, зі 

змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021 р.  

2. Оскарження та зворотній зв’язок 

2.1. Кожен учасник заходу має право оскаржити оцінку набутих знань і навичок, здобутих під час 

тренінгу/майстер-класу, за власним бажанням. Оскарження відбувається за процедурою, описаною 

в п.2.2.  

2.2. В разі бажання оскаржити оцінку за виконання завдань анкети учасник подає письмовий запит 

на електронну адресу оргкомітету науково-практичної конференції, яка вказана в запрошенні, в 

термін, не пізніше 5 робочих днів, від оголошення результатів тестування. Після даного терміну 

запити не приймаються.  

• Оргкомітет надсилає учаснику його відповіді на запитання анкети, в формі електронного звіту з 

електронної системи тестування даного учасника, в якому вказує, на які саме запитання були дані 

невірні відповіді та надає варіант вірної відповіді на відповідні запитання анкети.  

• Письмова відповідь на запит учасника та перегляд оцінки надається Оргкомітетом не пізніше, 

ніж 5 робочих днів, з дати отримання письмового запиту від учасника. 
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