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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Методологія оцінювання знань набутих компетентностей та 

практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, під час навчання на 

циклах тематичного удосконалення, професійного медичного стажування, на 

заходах безперервного професійного розвитку (майстер-класи, симуляційні 

тренінги, тренінги, семінари, фахові (тематичні) школи) науково-практичних 

заходів (науково та/або науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми,) 

(далі – заходи БПР), визначає порядок оцінювання набутих знань, 

компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, 

які беруть участь в освітніх заходах БПР, які проводяться у Львівському 

медичному фаховому коледжі післядипломної освіти.   

1.2. Методологія розроблена відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Положення про систему безперервного професійного 

розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725, нормативних документів МОЗ 

України і МОН України, Статуту КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти та Порядку організації безперервного професійного 

розвитку фахівців охорони здоров’я у Львівському медичному фаховому 

коледжі післядипломної освіти та інших нормативних актів. 

1.3. Оцінюванню підлягають особи, які брали участь у заходах БПР. 

Оцінювання, його позитивний результат, є необхідною умовою для отримання 

учасником заходу БПР відповідного сертифіката, свідоцтва, посвідчення та 

здійснюється після завершення навчання на заходах безперервного професійного 

розвитку у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти. 

1.4. Кількість отриманих балів БПР професійного розвитку фахівців 

охорони здоров’я здійснюється відповідно до критеріїв, визначеним Наказом 

МОЗ №446, від 22.02.2019 р., зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 

19.01.2021 р., додаток 5. (Додаток 1). 

 

2. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 

СЛУХАЧІВ, НАБУТИХ НА ЗАХОДАХ БПР 
 

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

здійснюється відповідальною особою за проведення заходу БПР та 

педагогічними або науково-педагогічними працівниками Львівського 

медичного фахового коледжу післядипломної освіти. 

2.2. 3 метою оцінювання рівня знань, компетентностей та практичних 

навичок слухачів, набутих на заході БПР, відповідальною особою за проведення 

заходу спільно з педагогічними та/або науково-педагогічними працівниками, які 

брали участь у проведенні заходу БПР, визначаються відповідні форми 
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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. 

Тестові запитання/ситуаційні задачі розробляються педагогічними 

працівниками та/або науково-педагогічними, які беруть участь у проведенні 

заходу БПР, разом з освітньою програмою заходу БПР ухвалюються на засіданні 

відповідних циклових комісій/навчальних підрозділів (симуляційно-

тренінговий центр, навчальна аптека, тощо), затверджуються директором 

коледжу після їх розгляду на засіданні педагогічної ради коледжу. 

До тестування допускаються лише ті учасники заходу БПР, які 

відпрацювали 80% навчального часу.  

Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок 

фахівців охорони здоров’я, що приймали участь у заходах БПР, здійснюється 

протягом трьох діб після завершення заходу. 

Позитивним результатом тестування вважається результат з понад 70% 

правильних відповідей. 

Кожному учаснику надається дві спроби при складанні тестів. 

Свідоцтво, посвідчення, сертифікат видається після отримання 

позитивного результату тестування (понад 70% 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. 

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти забезпечує 

учасникам заходу доступ до навчальних матеріалів, які були представлені під 

час заходу БПР. 

2.3. 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 алгоритмами (наприклад, 

процедури, маніпуляції, операції тощо). 

 

3. УМОВИ ПЕРЕЗДАЧІ ТА ВИПАДКІВ НЕ ЗАРАХУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

3.1. У випадку отримання менше 70% правильних відповідей тестування 

при оцінці знань отриманих під час заходу БПР – слухач не отримує свідоцтво, 

посвідчення, сертифікат учасника з нарахуванням відповідної кількості балів. 
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Такому учаснику пропонується взяти участь в ідентичних заходах, під час яких 

повторно пройти оцінювання. 

3.2. Слухач (учасник заходу) має право на оскарження результатів його 

оцінювання за участь у заходах БПР. 

3.3. 3 метою оскарження результатів оцінювання слухач подає заяву на 

ім’я директора у день оголошення результатів заходу БПР. 

3.4. Наказом директора створюється апеляційна комісія. Членами 

апеляційної комісії призначаються педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

які є фахівцями з відповідної навчальної дисципліни заходу БПР. 

3.5. Заява учасника заходу БПР має бути розглянута на засіданні 

апеляційної комісії протягом трьох робочих днів. 

3.6. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від 

загального складу комісії. 

Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття апеляційною комісією 

одного з рішень: 

1) оцінювання знань учасника заходу БПР відповідає встановленому до 

апеляції; 

2) оцінювання знань учасника заходу БПР не відповідає встановленому до 

апеляції та зазначається нова оцінка. 

3.7.  Про результати розгляду заяви та рішення апеляційної комісії 

учасник заходу БПР (заявник) повідомляється протягом трьох робочих днів. 

3.8. З метою оцінки якості проведення заходу БПР учасникам 

пропонується заповнити Анкету зворотного зв'язку (Додаток 2). 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Ця Методологія затверджується педагогічною радою Львівського 

медичного фахового коледжу післядипломної освіти і вводиться в дію наказом 

директора коледжу. 

4.2. Зміни та доповнення до цієї Методології вносяться шляхом 

затвердження Положення у новій редакції. 

4.3. Після затвердження Методології у новій редакції попередня 

Методологія втрачає юридичну силу. 
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Додаток 1  

Нарахування балів безперервного професійного розвитку фахівців охорони 

здоров’я здійснюється, відповідно до критеріїв, визначеним Наказом МОЗ №446, від 

22.02.2019р, зі змінами, внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021 р., Додаток 5.  
 

№ Вид діяльності  
Кількість балів  

Підтвердний документ  
в Україні 

в інших 
країнах 

2. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

2.1. Підвищення кваліфікації на 

циклах тематичного 

удосконалення в закладах (на 

факультетах) післядипломної 

освіти, в тому числі за змішаною 

(денною та дистанційною) 

формою освіти, тривалістю:**** 

1 тиждень; 

2 і більше тижнів. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

50 

 

Посвідчення/свідоцтво 

2.2. Медичне стажування в закладі 

охорони здоров’я за межами 

закладу, де працює фахівець 

З кількості балів, отриманих за 

заходи в Україні, враховується не 

більше 25 за рік** 

3 за день 5 за день відрядження та копія 

наказу про зарахування на 

стажування в Україні. 

Cертифікат/диплом для 

іншої країни із програмою 

стажування 

2.3 Науково-практична конференція, 

конгрес, симпозіум:   
участь в одноденному заході; 

участь у заході тривалістю 2 дні 

та більше;   
стендова доповідь; 
усна доповідь. 
Одна й та сама доповідь 

повторно не враховується. 

Рекламні доповіді не 

враховуються.  

 
 

  5* 

  10* 
20 
30 

 
 

10 

20 
50 
70 

сертифікат або диплом про 

участь в конференції. 
Доповідь підтверджується 

програмою події та/або 

публікацією у матеріалах 

заходу 

2.4 Професійний розвиток за 

дистанційною формою навчання з 

використанням електронних 

навчальних ресурсів. 
Кількість балів, що враховуються 

до обов’язкового щорічного 

мінімуму, не має перевищувати 

15 балів для україномовних та 20 

балів для англомовних заходів**  

1 бал за 2 години; 

англомовні курси – 

відповідно до 

кількості балів у 

сертифікаті 

сертифікат 

2.5 Навчання на симуляційних 

тренінгах або тренінгах з 

оволодіння практичними 

навичками, в тому числі під час 

науково-практичних 

конференцій, симпозіумів, з’їздів, 

конгресів:   

  

сертифікат/диплом 
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 одноденний захід;   15* 20 
 

захід тривалістю 2 дні та більше  25 * 30 

2.6 Тематичне навчання (фахові 

школи, семінари, майстер-класи 

тощо):   
  

сертифікат/диплом 

одноденний захід; 10* 15 

захід тривалістю 2 дні та більше  20* 25 
  

* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) 

або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час 

підрахунку загальної кількості балів множиться на 2. 
 

** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного 

професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.  
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Додаток 2  

АНКЕТА ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ УЧАСНИКА ЗАХОДУ БПР 
 

_____________________________________________________________________________________ 
       (Назва заходу) 

Ваше Ім’я, Прізвище (за бажанням): ___________________________________________ 

Посада: ___________________________________________________________________ 

Ваша організація (за бажанням): ______________________________________________ 

Конт. тел. (за бажанням): ____________________________________________________ 

e-mail: (за бажанням):  ___________________________________________________________ 
 

Ваші відповіді на запитання цієї анкети дуже важливі для об’єктивної оцінки та 

майбутнього вдосконалення заходу БПР __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       (Назва заходу) 

Будь ласка, відповідайте на запитання максимально щиро. 
 

1. Якою мірою мета і зміст заходу БПР відповідали Вашим професійним 

потребам?   

1 - значною мірою;        2 - частково;          3 - дуже мало  
 

2. Оцініть якість проведення заходу БПР, використовуючи п’ятибальну шкалу:   

5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано  
 

3. Оцініть, будь ласка, навички та ефективність донесення матеріалу лекторами 

за п’ятибальною шкалою:    

5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано  
 

4. Я відчуваю, що розумію теоретичні концепції і зміст практичних навичок,  які 

були представлені на заході БПР:   

1 – з усіх тем;     2 – з більшості тем;    3 –тільки деяких  
 

5. Я відчуваю, що набув(ла) нові або поглибив(ла) існуючі знання і практичні 

навички:   

1 – з усіх тем;     2 – з більшості тем;    3 – тільки деяких  
 

Якщо бажаєте, вкажіть найважливіші __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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6. Отримані на заході БПР знання і навички будуть корисні у моїй професійній 

діяльності:   

1 – з усіх тем;   2 – з більшості тем;    3 – тільки деяких  
 

Як саме, на вашу думку, ви використовуватимете набуті знання і навички, 

повернувшись до своєї роботи ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Які частини заходу БПР були для вас найкориснішими?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Які частини заходу БПР були для вас найменш корисними? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Ваші зауваження, побажання, коментарі  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо Вам!  
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