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МЕТОДОЛОГIЯ 0ЦIHIOBAI-IHЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦIВНИКIВ 

СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

1. Загальнi положения 

1.1 Методологiя оцiнювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я застосо
вусться пiд час 

проведення Громадською органiзацiсю «Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв 

Украi'ни» заходш безперервного професiйного розвитку для медичних 

. . 
пращвниюв. 

1.2 Оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних навич
ок 

працiвникiв сфери охорони здоро13'я пiд час проведення Громадською 

органiзацiсю «Всеукраi'нська асоцiацiя кардi ологiв Украi'ни» заходiв 

безперервного професiйного розвитку проJЗодиться вiдповiдно до постанови 

Кабiнету Мiнiстрi в Укра'iни вiд 14.07.202 1 № 725 «Про затвердження Положення 

про систему безперервного професiйного розвитку медичних та фармац
евтичних 

працiвникiв», наказ i в МОЗ Укра'iни: вiд 25 .03.2019 № 446 «Деякi питания 

безперервного професiйного розвитку лi карiв», заресстрованого в Мiнiстерствi 

юстицii' Укра·iни 25 березня 2019 р . за № 293/33264 (iз зм i нами), вiд 19.01.202 1 

№ 74 «Про затвер,цження Змiн до деяких наказ i в Мiнiстерства охорони здоров'я 

Украi'ни», заресстрованого у Мiнiстерствi юстицi'i Укра·iни вiд 15.03.2n21 за № 

319/35941, в iд 01.07.2021 N~ 131 6 «Про внесення змiн до наказу МiнiстерстJЗа 

охорони здоров'я Укра'iни в i ,ц 28 жовтня 2002 року N~ 385», заресстрованого в 

Мiнiстерствi юстицi'~' Укра'~'ни 13 серпня 202 1 р. за N~ 1061 /36683, та iнших 

нормативних документiв, що регламентують безперервний професiйний 

розвиток фахiвцiв галуз i знань «Охорона здоров
1я», «Положения про оцiнку 

заходi в безперервного професiйного розвитку на ознаки академiчно·i 

доброчесностi та дотримання принциn iв доказово'i медицин.и», затверджено 

рiшенням Правлi ння Громадськоi· орган i за цi ·1 «Асоцiацiя серцево-судинних 
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xipypriв Украiни», протокол № 1 вiд 28.01.2022. 

1.3 Нарахувания балiв безперервного професiйного розвитку фахiвцiв 

охорони здоров' я здiйснюеться, вiдповiдно до критерii'в, визначеним Наказом 

Маз № 446, вiд 22.02.2019р, зi змiнами, внесеними Наказом маз № 74 вiд 

19.01.2021 р. 

2. Методика проведения оцшювання набутих знань, 

компетентностi та практичних навичок працiвникiв охорони здоров'я. 

2.1 Щоб гарантувати досягнения кiнцевоi' мети будь-якого освiтнього 

заходу безперервного професiйного розвитку (захiд БПР) представники 

Громадськоi' органiзацii' «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв Украi'ни» 

оцiнюють вплив освiтнiх заходiв з метою з'ясування чи пiдвищився рiвень 

знань, компетентностi медичних працiвникiв, чи змiнились i'x практичнi 
. . ' .. . 

навички, що в юнцевому результат~ впливае на результати здоров я 1хн1х 

пащенпв. 

2.2 арганiзацiя Заходiв БПР повинна максимально використовувати 

технологii' активного залучення слухачiв, електронну комунiкацiю та методи 

навчания, таких як, дискусi'i, тести, iнтерактивну взаемодiю, cepiY запитань та 

вiдповiдей. 

2.3 Монiторинг присутностi учасникiв у Заходi БПР е обов'язковим. 

Активне залучення слухача до освiтнього процесу е умовою отримания 

пiдтверджуючого документа. Вiдповiдальнiсть за реестрацiю учасникiв, 

органiзацiю та проведения Заходiв неформальноУ освiти, своечаснiсть та 

достовiрнiсть отримания слухачем документа, що пiдтверджуе участь у Заходi 

БПР, покладаеться на Секретарiат Acoцiaцi'i. 

Пiсля завершения Заходу учасникiв заохочують залишити сво1 вiдгуки, 

що стосуеться покращення навчальних та органiзацiйних аспектiв Заходiв БПР. 

ацiнювання здiйснюеться членами науково-органiзацiйного комiтету 

Заходу за участiвикладачiв (доповiдачiв), якi брали участь в проведеннi заходу. 

2.4 Вiдразу пiсля проведения освiтнього заходу (як частина процесу 

оцiнки та запиту на сертифiкат) медичним працiвникам/учасникам 

пропонуеться завершити оцiнювання. асновна мета оцiнювания пiсля заходу -

оцiнити, чи були досягнутi цiлi заходу. Учасникам також пропонуеться оцiнити 

такi компоненти: загальний змiст, ефективнiсть викладання, кориснiсть 

iнформацi1, вiдповiднiсть iндивiдуальнiй практичнi дiяльностi, наявнiсть або 

вiдсутнiсть комерцiйноi' упередженостi , потенцiйний вплив на надання 

медичноi' допомоги пацiентам. 
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2.5 Запитання для оцiнки знань компетентностей, продуктивнос
тi та 

практичних навичок створюються таким чином, щоб вирiшити, що 

потрiбно змiнити, якi очiкуванi результати передбачаютьс
я, що в кiнцевому 

результатi мае вiдповiдати мicii" органiзацii". 

3. Оцiнювання набутих знань, :компетентностей
 та практичних 

навичо:к працiвни:кiв сфери охорони 
здоров'я пiд час проведения 

заходiв. 

3.1 Науково-органiзацiйний комiтет Заходу Громад
ськоi" органiзацii" 

«Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв Украi"ни» формуе комiсiю з 

оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок 

працiвникiв сфери о хорони здоров' я до складу якоi" залучае наукових та 

науково-педагогiчних працiвникiв, що приймали
 участь у заходi з лекцiями, 

доповiдями, навчальними тренiнгами. 

3.2 Не пiзнiше, нiж за два тижнi до заходу формуе
ться база запитань 

та ситуацiйних задач, вiдповiдi на якi потребують
 знания матерiалу заходiв, 

тренiнгу та/або майстер-класу в повному обс
язi. Якщо практичнi навички 

фахiвця базуються на використаннi спецiал
ьних пристроi"в або обладнання, 

форма оцiнювання повинна мiстити запита
ння про технiчнi характеристики 

та вимоги до використання даних пристро
i"в та обладнання. 

3.3 Визначення рiвня теоретичноi" пiдготовки учасника зах
одiв 

проводиться за рейтинговою системо
ю шляхом комп'ютерного контролю 

рiвня знань, а саме вiдповiдi на запитання
. 

3.4 З метою оцiнювання знань та оволодiння практичними 

навичками працiвникiв сфер и о хорони здоров' я, наб утих пiд час 

проведения тренiнгу з оволодiння практичн
ими навичками та/або майстер

класу оцiнюються безпосередньо викладаче
м тренiнгу/майстер- класу, в 

обов'язковiй присутностi хоча 6 одного з членiв кoмicii" з оцiнювання 

набутих знань, компетентностей та практичних навичок або члена 

паукового оргкомпету заходу
. 

4. Оформления результатiв оцiнювання знань т
а оволодiння 

практичними навичками працiвникiв сф
ери охорони здоров'я 

4.1 Методологiя оцiнювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працiвникiв сфер и охо
рони здоров ' я, проводиться 

шляхом тестування таким чином: 

I) Лекторами в залежностi вiд масштабу заходу формуються 

запитання вiд 10 до 20. 

2) Пiсля закiнчення заходу учасники виконують тестовi 
завдання 
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/ (вiд 60 % вiрних вiдповiдей - 3 спроби). При умовi виконання тестових 

завдань - видаеться сертифiкат. 

Якщо учасник оцiнювання набрав менше зазначеного вщсотку 

правильних вiдповiдей, за його погодою буде призначене повторне 

оцiнювання за його зверненням. 

5. Прикiнцевi положения 

5 .1 . Ця Методологiя затверджуеться i вводиться в дiю рiшенням 

Правлiння ГромадськоУ органiзацiУ «Асоцiацiя серцево-су динних хiрургiв 

УкраУни». 

5.2. Змiни та доповнення до цiеУ МетодологП вносяться шляхом 

затвердження новоУ редакцiУ. 

5 .3. Пiсля затвердження МетодологП у новiй редакцП попередня 

Методологiя втрачаеюридичну силу. 

Виконавчий директор Свiтлана ЛОЗШСЬКА 

- ----------- -


