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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 на 70 (сімдесят) % тестових запитань. 



3.3. В разі позитивної оцінки знань, компетентності та практичних навичок учасник заходу 
БПР отримує сертифікат, який підтверджує результати укріплення, набуття знать з БПР. 

3.4. Перед проведенням перевірки знань учасника заходу БПР обов’язково повідомляють про 
правила і принципи оцінювання.  

3.5. Нарахування балів БПР фахівців охорони здоров’я здійснюється, відповідно до критеріїв, 
визначених Наказом МОЗ №446 від 22.02.2019 р., зі змінами, внесеними Наказом МОЗ 
№74 від 19.01.2021 р. 

  
4. Умови перездачі та випадки не зарахування результатів навчання 

 
4.1.  У випадку, коли учасник заходу БПР не набрав необхідну кількість балів за тестові 

запитання (не дав необхідну кількість вірних відповідей) він може скористатись ще двома 
спробами для того, щоб перездати тестування. 

4.2.  У випадку, коли учасник заходу БПР не набрав необхідну кількість балів за тестові 
запитання (не дав необхідну кількість вірних відповідей) під час двох спроб він може 
звернутися до Провайдера заходу БПР, з мотивованою заявою. Заява розглядається 
Комісією, до якої вона була направлена, протягом 5-ти робочих днів. За результатами 
розгляду можливе надання ще однієї спроби для проходження тестування (за наявності 
достатніх обґрунтувань в заяві) або остаточна відмова у нарахуванні балів за участь у 
заході БПР.  

 
5. Прикінцеві положення 

 
 
5.1. Методологія набуває чинності з дня її затвердження директором ПП "КОТРІС". 
5.2. Зміни та доповнення до цієї Методології вносяться шляхом затвердження нової редакції 

Методології. Після затвердження Методології у новій редакції попередня редакція втрачає 
юридичну силу. 
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