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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА        ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ 

СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони 

здоров’я (далі - безперервний професійний розвиток) - безперервний процес 

навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери 

охорони здоров’я після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я, або 

іншого освітнього рівня, що відповідно до законодавства дозволяє їм займати 

посади в закладах охорони здоров’я, та післядипломної освіти в інтернатурі, якщо 

вона передбачена законодавством, що дає змогу працівнику підтримувати або 

покращувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони 

здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності. 

 

Бал безперервного професійного розвитку – одиниця вимірювання 

здобутих теоретичних знань та практичних навичок в процесі здійснення 

безперервного професійного розвитку. 

 

1. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони 

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

навичками, майстер-класу, іншого заходу БПР здійснюється комісією з членів 

Оргкомітету заходу та викладача/лектора/спікера, який проводить тренінг/ 

майстер-клас/ інший захід БПР. 

 

2. З метою оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери 

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

навичками, майстер-класу, іншого заходу БПР викладачами/лекторами/спікерами 

заходу визначаються відповідні форми оцінювання. У якості форми оцінювання 
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можуть використовуватись тести, відкриті запитання та ситуаційні задачі, 

відповіді на які потребують знання матеріалу заходу БПР в повному обсязі.  

 

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 оргкомітету провайдера. 

 

4. Нарахування балів за участь у тренінгах проводиться учасникам, що 

надали 85% та більше правильних відповідей на запитання форми оцінювання 

(задовільний рівень знань за тематикою заходу БПР) та виконали практичні 

завдання з використанням симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за 

змістом тренінгу/майстер-класу. 

 

5. Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців 

охорони здоров’я здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним Наказом 

МОЗ №446 від 22.02.2019 р, зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від     

19.11.2021 
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