


1. Загальні положення 
 
1.1. Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок 

працівників сфери охорони здоров’я (надалі – Методологія) розроблена з метою 
удосконалення системи контролю знань учасників освітнього процесу в рамках 
безперервного професійного розвитку (надалі – БПР) працівників сфери охорони 
здоров’я. 

1.2. Данна методологія розповсюджується на заходи БПР, що організовуються і проводяться 
Навчальним центром ПП "КОТРІС" (надалі – Провайдер). Методологія встановлює 
порядок оцінювання набутих знань та практичних навичок учасників заходів БПР. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому документі,  мають визначення, наведені в Основах 
законодавства України про охорону здоров’я та Законах України  "Про освіту", "Про вищу 
освіту", "Про професійний розвиток працівників", Постанові Кабінету Міністрів України 
№725 від 14.07.2021 р. "Про затвердження Положення про систему безперервного 
професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників", Наказі МОЗ України 
№446 від 22.02.2019 "Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів. 

 

2. Порядок оцінювання рівня знань та навичок слухачів набутих на 
майстер-класах, симуляційних тренінгах чи тренінгах з оволодіння 

практичними навичками, тренінгах, семінарах, фахових (тематичних) 
школах, наукових та/або науково-практичних конференціях (у тому 

числі конгресах, з’їздах, симпозіумах) 
 

2.1. Провайдер заходів БПР формує комісію з оцінювання набутих знань, компетентностей та 
практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я (надалі – Комісія) до складу якої 
залучає лекторів, що приймають участь у заході з лекціями, доповідями, навчальними 
тренінгами. 

2.2.  Оцінювання рівня знань та навичок учасників заходів БПР відбувається за рахунок 
тестування під час проведення заходів в очній та дистанційній (он-лайн) формі. 

2.3. У заходах БПР, що проводяться Провайдером в он-лайн формі теоретичного та 
практичного формату використовується тестова форма оцінювання. Тести розробляються 
та затверджуються під кожен захід окремо. 

2.4. У заходах БПР, що проводяться Провайдером в оф-лайн формі з теоретичним форматом 
проведення використовується тестова форма оцінювання. З практичним форматом 
проведення використовується чек-лист. Тести та/або чек-листи розробляються та 
затверджуються під кожен захід окремо. 

2.5. На майстер-класах, симуляційних тренінгах чи тренінгах з оволодіння практичними 
навичками, тренінгах практичного формату використовується тестова форма оцінювання. 
Тести розробляються та затверджуються під кожен захід окремо. 

 

3. Інформація про мінімальну кількість балів для отримання зарахування 
курсу 

 

3.1. Після проведення заходу БПР кожний учасник проходить перевірку знань засвоєного 
матеріалу заходу, який він відвідав. 

3.2. Для успішного проходження тестування, учасник заходу БПР повинен надати правильні 
відповіді більш ніж на 70 (сімдесят) % тестових запитань. 




