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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО

ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПРОВАЙДЕРОМ
1. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих
під час проведення вебінару, конференції, симпозіуму, конгресу, тренінгу з оволодіння
практичними навичками та/або майстер-класу здійснюється комісією з членів Оргкомітету
(організаторів) науково-практичного заходу та лектора, який проводить вебінар,
конференцію, симпозіум, конгрес, тренінг та/або майстер-клас. 
2. З метою оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я,
набутих під час проведення вебінару, конференції, симпозіуму, конгресу, тренінгу з
оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу лектором заходу визначаються
відповідні форми оцінювання. У якості форми оцінювання можуть використовуватись:
електронне тестування, запитання та ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання
матеріалу вебінару, конференції, стмпозіуму, конгресу, тренінгу з оволодіння практичними
навичками 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.
3. В разі проведення тренінгу/майстер-класу з оволодіння практичними навичками, який
потребує використання відповідних симуляторів та/або навчальних манекенів/
електронних манекенів, електронних апаратів, медичних пристроїв — такі навички
оцінюються безпосередньо лектором тренінгу/майстер-класу, в обов’язковій присутності
хоча б одного з членів наукового оргкомітету провайдера. 
4. До нарахування балів за участь вебінару, конференції, симпозіуму, конгресу, тренінгу з
оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу допускаються учасники, які
дали не менше 60% правильних відповідей на запитання форми оцінювання з анкетою
зворотнього зв’язку (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. 
5. У випадку не набрання необхідної кількості правильних відповідей на запитання форми
оцінювання, учасник має право на повторну спробу проходження оцінювання.
6. 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 19.01.2021 р. 
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