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1. Загальні положення  

1.1 Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок 

працівників сфери охорони здоров’я під час проведення Громадською організацією «Спілка 

онкоурологів України» заходів безперервного професійного розвитку (БПР) для медичних 

працівників.  

1.2 Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери 

охорони здоров’я під час проведення Громадською організацією «Спілка онкоурологів 

України» заходів безперервного професійного розвитку проводиться відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725 «Про затвердження Положення 

про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 

працівників», наказу МОЗ України від 25.03.2019 № 446 «Деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів» та іншими нормативними документами МОЗ.   

2. Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників 

сфери охорони здоров’я під час проведення заходів 

2.1 Оцінювання рівня знань та навичок слухачів, набутих на заході БПР, здійснюється 

відповідальною особою за проведення заходу БПР визначеною організаційним комітетом. 

2.2 3 метою оцінювання рівня знань, компетентностей та практичних навичок слухачів, 

набутих на заході БПР, відповідальною особою за проведення заходу визначаються 

відповідні форми оцінювання, що здійснюється лише в електронній формі. 

У якості електронної форми оцінювання використовується комп’ютерний контроль рівня 

знань, а саме тестові запитання чи ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання 

матеріалу заходу БПР у повному обсязі. 

2.3 Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери 

охорони здоров’я, що приймали участь у заходах БПР, здійснюється протягом доби після 

завершення заходу. 

Позитивним результатом тестування вважається результат з понад 60% правильних 

відповідей. 

Кожному учаснику надається 2 (дві) спроби при складанні тестів. 

Сертифікат видається після отримання позитивного результату тестування (понад 60% 

правильних відповідей). 

Зарахування позитивного результату тестування можливе лише за умов підтвердженої 

безпосередньої активної участі учасника (запитання спікеру, відповіді на запитання спікера, 

тощо) під час проведення заходу БПР. 

 

2.4 У разі проведення тренінгів, симуляційних тренінгів, тренінгів з оволодіння 

практичними навичками або майстер-класів, які потребують використання відповідних 

симуляторів та/або навчальних манекенів/ електронних манекенів, такі практичні навички 

додатково оцінюються безпосередньо викладачем тренінгу. Оцінювання оволодіння 

практичними навичками здійснюється за відповідними додатковими методиками 

(наприклад, процедури, маніпуляції, операції тощо). Тестування проводиться після 

оцінювання практичних навичок. 

2.5 Слухач має право на оскарження результатів його оцінювання за участь в освітніх 

заходах БПР. 

2.6 В разі оскарження результату (апеляції), учасник подає заяву в електронній формі на 

ім’я Голови Правління Громадської організації «Спілка онкоурологів України» в день 

оголошення результату заходу. Апеляційна заява, подана не в установлені терміни, 

розгляду не підлягає. 



2.7 Розпорядженням Голови Правління Громадської організації «Спілка онкоурологів 

України» створюється апеляційна комісія. 

2.8 Результати апеляції оголошуються слухачу заходу БПР протягом 3 робочих днів після 

закінчення розгляду його роботи. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю 

голосів від загального складу комісії. Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття 

апеляційною комісією одного з двох рішень: 

- «оцінювання знань учасника заходу БПР відповідає рівню якості знань»; 

- «оцінювання знань учасника заходу БПР не відповідає рівню якості знань»;  

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. 

3. Прикінцеві положення  

3.1 Ця Методологія затверджується і вводиться в дію рішенням засідання Правління 

Громадської організації «Спілка онкоурологів України».  

3.2 Зміни та доповнення до цієї Методології вносяться шляхом затвердження нової редакції.  

3.3 Після затвердження Методології у новій редакції попередня Методологія втрачає 

юридичну силу. 


