
 
 

 

ТОВ «Міжнародна академія сучасної медичної освіти» 
провулок Куренівський, 17,  Київ, 04073, Україна 

тел. +380992800243  academy@edumed.org.ua 
www.edumed.org.ua 

   

 

«СХВАЛЕНО»                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»  
 

Організаційний комітет                       Директор  

                                                                ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ          

                                                                ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

                                                     «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ  

                                                               СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» 
 

 
Протокол № 011244                                      Наказ № 151622 

від “16” червня 2022 р.                                 від “16” червня 2022 р.  

   

Методологія оцінювання набутих знань, 

компетентностей та  практичних навичок 

працівників сфери охорони здоров’я  

1. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони  

здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння 

практичними  навичками та/або майстер-класу, конференції, вебінару 

здійснюється  комісією з членів Оргкомітету науково-практичного 

заходу та викладача,  який проводить тренінг та/або майстер-клас.   

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 конференції, вебінару 

викладачем заходу визначаються відповідні форми оцінювання. У 

якості  форми оцінювання можуть використовуватись тестові завдання 

та  ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання матеріалу 

тренінгу  та/або майстер-класу конференції, вебінару в повному 

обсязі.  

3. 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.  
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4. При проведенні офлайн-заходів обов'язково проводиться фіксація 

часу, фактично проведеного на заході, за допомогою приладів 

сканування  бейджів учасників заходу при вході та на виході, що 

також впливає на  кількість нарахування балів (при проведенні 

онлайн-вебінарів, конференцій враховується час (не менше 70%), 

проведений на заході, а  також активність в чаті учасників).  

5. 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.   

6. До тестування допускаються всі присутні на заході учасники, але 

видача  сертифікатів допускається учасникам, які дали не менше від 60 

% правильних відповідей на запитання форми оцінювання 

(задовільний  рівень знань за тематики тренінгу або майстер-класу, 

конференції,  вебінару) та виконали практичні завдання з 

використанням симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за 

змістом заходу.  

7. Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців 

охорони  здоров’я здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним 

Наказом МОЗ  №446, від 22.02.2019р. та Наказу МОЗ України №1753 

від 18.08.2021р.,  Додаток 4, п. 2.3  

  8.  Перездача форми оцінювання не передбачена. Оскаржити  оцінювання 

можна звернувшись до керівника організаційного комітету заходу. 
 

 

      


