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1. Загальнi положення
1.1 Методологiя оцiнювання набутих знань, компетентностей та практичних
навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я.ЩУ<Iнституг серця МоЗ Украihи>(далi - МетОдологiя) визначае порядок оцiнювЬння 

^ 
набутих Ъпuпu,

компетентностей та практичних навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я, якi
беругь r{асть в ocBiTHix заходах безперервного проqЪсiиrrоrо po.urrnY (далi _

заходи БГIР), якi проводяться у ЩУ<Iнституг серця МоЗ Украiни>.
1.2 Методологiя розроблена вiдповiдно до законiв Украrни кПро ocBiTy>, <Про
виЩУ ocBiTy>, ПоложеннЯ прО системУ безперервного професlИного poru""ny
медичних та фармацевтичних працiвникiв, затвердженого постановою км
Украiни вiд 14.07.2021 М 725, Порядку проведення атестацii лiкарiв,
затвердженого накщом моЗ Украiни вiд 22.02.20|9 Jъ 446, зареестрованим в
Мiн'юстi 25.0З.20|9 за .пlb 29зlзз264 (у редакцii наказу моЪ УкраiЪи вiд
18.08.2021 J\h |75з), норматиВних документiв моЗ УкраТни i моН Украiни,
статуту ЩукIнституг серця моз Украihш та Порядку органiзацii безпереръного
професiйногО розвиткУ медичниХ та фармацевтичних працiвникiв у ЩУ<iЙтитут
серця МОЗ Украihш.
1.3 Оцiнюванню пiдлягають особи, якi брали ylacTb у заходах Бпр.
оцiнювання, його позитивний результат, е необхiдноro уrоuою для
ОТРИМаННЯ }ЧаСНИКОМ ЗаХОДУ БГР ВiДПОвiДного сертифiката та здiйснюеться пiсля
завершення навчання на заходах безперервного професiйного розвитку в
ЩУ<Iнститут серця МОЗ Украiни>.
2. Порядок оцiнювання рiвня знань та навичок слухачiв, набутих на заходах
Бпр
2.1 Оцiнювання рiвня знань та навичок слухачiв, набрих на заходi Бпр,
здiйснюетъся вiдповiда-гlьною о_собою ,u .rроu.дення заходу БПР та науково-
педагогiчними працiвниками ЩУ<Iнсти"у. с.рц" моЗ УкраЙ>, якi брал, iru.ru
у проведеннi заходу.
2.2 З метою оцiнювання рiвняZ,Z J метою оцlнювання рlвня знань, компетентностей та практичних навичок
слухачiв, набутих на заходi Бпр, вiдповiдальною особою .чЪро".дення заходу
спiльно з науково-педагогiчними працiвниками, якi бра-гlи yru.r, у проведеннi
заходу БПР, визначаються вiдповiднi
електроннiй формi.

форми оцiнювання, що здiйснюеться лише в

у якостi електронноi форми оцiнювання використовуеться комп'ютерний
контроль рiвня знань, а саме TecToBi запитаннrL" 

"""учцiЙнi 
задачi, вiдповiдi на

якi потребують знання матерiагry заходу БIIр у rrо"rоrу обсязi.
TecToBi запитання/сиryацiйнi задачi ро.робп"ються науково- педагогiчними
працiвниками, якi беругь }часть у .rроu.деннi заходу БliР, р€вом з освiтньою
процрамою заходу Бпр ухва"гlюються на засiданнi вiдповiдних кафедр/навч€tJIъних
пiдроздiлiВ (центР симуляцiйниХ методiв навчання, лабораторil" тощо),
затверджуютъся деканом факультету/директором навч€lJIьно-науково"о i".r"Ty"y



пiсля iх розгляду на засiданнi вченоi Ради факультету/навчально-наукового
iнститугу.
2.2 Оцiнювання набугих знань, компетентностей та практичних навичок
працiвникiв сфери охорони здоров'я, що приймали y"u.r" у заходах Бпр,
здiйснюеться протягом тръох дiб пiсля.ч"ерш.rня заходу.
позитивним результатом тестування вважаеться результат з понад 7о%
правильних вiдповiдей.
кожному )часнику надаеться двi спроби при складаннi TecTiB.
сертифiкат видаеться пiсля отримання позитивного результату тестування (понад
7 0Yо тryавильних вiдповiдеЙ).
ЗарахраннЯ позитивногО результатУ тестуваннЯ можJIиве лиIце за умовпiдтвердженоi безпосередньоI активноi )"racTi rIасника (запитання спiкеру,
вiдповiдi на запитання спiкера, тощо) пiд час проведення заходу Бпр.
дУ кIнститУг серцЯ моЗ Украiни> забезпечуе rIасникаМ заходУ доступ до
навчЕlJIьних матерiалiв, якi булиЪредставленi пiд час заходу БПР.
2.з У разi проведення тренiнгiв, симуляцiйних тренiнгiв, тренiнгiв з оволодiння
практичними навичками або майстер-класiв, якi потребують використання
вiдповiдНих симуЛяторiВ та/або навчzlльних MaHeKeHiB/ .о.пrроrних MaHeKeHiB,
Taki практичнi навички додатково оцiнюються безпосерaд"uо викладачем
тренiнгу. Оцiнювання оволодiння практичними навичками здiйснюеться за
вiдповiдними додатковими методиками (наприклад, процедури, манiпуляцii
операцii тощо).
з. Умови перездачi та випадкiв не зарахування результатiв навчання
3.1 У випадку отримання менше 7Оо/о правиrr"""х- вiдповiдей тестрання при
оцiнцi знань отриманих пiд час заходу Ёпг - слухач не отримуе сертифiкат
}часника з нарахуванням вiдповiдноi кiлькостi балiв. Такому )часникупропонуеться взяти )пIастъ в iдентичних заходах, пiд час яких повторно пройти
оцiнювання.
З.2 Слухач (у"lасник заходу) мас право на оскарження результатiв його
ОЦiнювання за )п{асть у заходах БIIР.
3.3 3 метою оскарження результатiв оцiнювання слухач подае заяву на iм'я
генер€Lльного директора у день оголошення результатiв заходу Бпр.
з,4 Наказом генерального директора створюеться апеляцiйна комiсiя. Чпенами
аПеЛЯЦiЙНОi KoMicii ПРИЗНаЧаються науково-педагогiчнi працiвники, якi €
фахiвцями з вiдповiдноТ навч€lльноi дисциплiни заходу БПр.
3.5 Заява у{асника заходу БПР мае буги розглянута на засiданнi апеляцiйноТ
KoMicii протягом трьох робочих днiв.
3.6 Рiшення апеляцiйноi koMicii приймаються бiльшiстю голосiв вiд зага.пьного
складу KoMicii.
результатом розгляду заяви (апеляцii) е прийняття апеляцiйною комiсiею одного з
рiшень:
1) оцiнюВаннЯ знанЬ }часника заходУ БПР вiдповiдае встановленому до апеляцiТ;



2) оцiнЮваннЯ знанЪ )цасника заходУ БIIР не вiдповiдаС встановленому до
апеляцii та зазначаетъся нова оцiнка.
3.7 Про результати розгляду заяви та рiшення апеляцiйнот koMicii )часник заходу
БПР (заяВник) повiдоlutляетЬся протяГом трьох робочих днiв.
4. Прикiнцевi положення

МОЗ Украiни>.
4.2 Змiни та доповнення до
Положення у новiй редакцii.

цього Положення вносяться шляхом затвердження

4.З ПiслЯ затвердЖеннЯ Положення у новiй редакцii попередне Положення
втрачае юридичну силу.
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и

4.| Ще Положення затверджуеться
Украihш i вводиться в дiю HaKttзoM
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