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1. Загальні положення 

 

1.1. Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я,які беруть участь в 

освітніх заходах безперервного професійного розвитку (далі – БПР), 

проводиться Громадською організацією «Асоціація Анестезіології та 

Інтенсивної Терапії Львівщини» (далі – Асоціація), якавизначає чинне 

Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівниківвід  01 січня 2022 року згідно з Постановою КМУ 

від 14 липня 2021 року № 725. 

1.2. Відповідно до даного Положення, працівники сфери охорони здоров’я 

після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста мають 

можливість здійснювати безперервний професійний розвиток (далі – БПР) 

протягом усієї професійної діяльності, що дає змогу фахівцеві підтримувати 

або покращувати стандарти його професійної діяльності відповідно до потреб 

сфери охорони здоров’я, у якій він працює.  

1.3. Застосування усіх компонентів (єдині принципи, вимоги та критерії 

оцінювання та різновиди заходів) БПР, що проводяться Асоціацією, спрямовані 

на всебічний розвиток та фахову підготовку спеціалістів, вдосконалення їхньої 

професійної майстерності, формування цінностей і компетенцій для сприяння 

успішної самореалізації, підвищення освітнього рівня та якості професійної 

діяльності.  

1.4. Активне залучення слухача до всіх компонентів освітнього процесу є 

умовою отримання відповідного документа, що підтверджує участь у Заході 

БПР.  

1.5. За реєстрацію учасників, організацію та проведення Заходів 

неформальної освіти, своєчасність та достовірність отримання слухачем 

сертифіката несе відповідальність безпосередній організатор Асоціації. 

 

 

2. Методика оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я 

2.1.Підвищення рівня знань, компетентностей медичних працівників, їхніх 

практичних навичків відбувається через систему оцінювання знань слухачів та 

учасників освітнього заходу, що забезпечує безперервний професійний 

розвиток. 

2.2. Основна мета оцінювання заходу-це оцінка за такими компонентами: 

загальний зміст, ефективність викладання, корисність інформації, відповідність 
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3.2.Рівень теоретичної підготовки учасника заходів визначається шляхом 

комп'ютерного контролю з врахуванням рейтингової системи оцінки рівня 

знань. 

 

3.3. Оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок 

працівників сфери охорони здоров'я, набутих під час проведення тренінгу з 

оволодіння практичними навичками та/або майстер-класу, визначається 

безпосередньо викладачем тренінгу/майстер-класу за обов'язкової присутності 

хоча б одного з членів Асоціації. 

 

3.4.  До нарахування балів за участь в конференції, тренінгу з оволодіння 

практичними навичками та/або майстер-класу допускаються учасники, які дали 

понад 75% правильних відповідей на запитання форми оцінювання та виконали 

практичні завдання, якщо такі передбачались за змістом теми заходу. 

 

3.5. У випадку незадовільних відповідей на запитання форми оцінювання 

учасник має право на одну повторну спробу проходження оцінювання. 

 

3.6.Впровадження  БПР дасть можливість отримати лікарям такі освітні 

переваги, де можна обрати зручний для учасника час навчання, наприклад 

вихідні дні, навчатися дистанційно  з мінімальним відривом від роботи. Також 

передбачені можливості відвідування тематичного вдосконалення, де за цикли 

тематичного вдосконалення нараховуються 25 або 50 балів БПР за одно- чи 

двотижневий цикл. Водночас лікар може відвідати короткострокові 

заходи,організовані Асоціацією: конференції, семінари, тематичні школи тощо 

та легко набрати необхідні 50 балів на рік. 

 

3.7.  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. 

 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Ця Методологія затверджується і вводиться в дію зборами Асоціації.  




