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ГО УАФУЗД 
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Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я. 

 

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони 

здоров’я (далі - безперервний професійний розвиток, БПР) - безперервний 

процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей 

працівників сфери охорони здоров’я після здобуття ними вищої освіти у 

сфері охорони здоров’я, або іншого освітнього рівня, що відповідно до 

законодавства дозволяє їм займати посади в закладах охорони здоров’я, та 

післядипломної освіти в інтернатурі, якщо вона передбачена 

законодавством, що дає змогу працівнику підтримувати або покращувати 

рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони 

здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності. 

 

Бал безперервного професійного розвитку – одиниця вимірювання 

здобутих теоретичних знань та практичних навичок в процесі здійснення 

безперервного професійного розвитку. 

 

Перерви (технічні, організаційні, гастрономічні) не є освітніми частинами 

заходу, бали БПР за витрачений на це час не нараховуються.  

  

Моніторинг присутності учасників у заходах ГО УАФУЗД є обов’язковим. 

Активне залучення слухача до освітнього процесу є умовою отримання 

підтверджуючого документу (сертифікату). 

 
 

1.Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони 

здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння практичними 

навичками та/або майстер-класу, фахової школи здійснюється комісією з 

членів Оргкомітету науково-практичного заходу та 

  м.Київ 

                                                                  

„_20_”__01_______ 2022р. 

№____02/22__________ 
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викладача(ів)/лектора(ів), який/які проводить/ять тренінг та/або майстер-

клас, фахову школу. 

 

2. З метою оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери 

охорони здоров’я, набутих під час проведення тренінгу з оволодіння 

практичними навичками та/або майстер-класу, фахової школи 

викладачем/лекторами заходу визначаються відповідні форми оцінювання. 

У якості форми оцінювання можуть використовуватись запитання та 

ситуаційні задачі, відповіді на які потребують знання матеріалу тренінгу 

та/або майстер-класу, фахової школи  в повному обсязі. Якщо практичні 

навички фахівця базуються на використанні спеціальних пристроїв або 

обладнання, форма оцінювання повинна містити запитання про технічні 

характеристики та вимоги до використання даних пристроїв та 

обладнання. 

 

3. В разі проведення тренінгу з оволодіння практичними навичками, який 

потребує використання відповідної апаратури, симуляторів та/або 

навчальних манекенів/електронних манекенів такі навички оцінюються 

безпосередньо викладачем тренінгу/майстер-класу/фахової школи  в 

обов’язковій присутності хоча б одного з членів наукового оргкомітету 

Провайдера.  

 

4. До нарахування балів за участь в тренінгу з оволодіння практичними 

навичками та/або майстер-класу/ фахової школи  допускаються учасники, 

які дали 85% правильних відповідей на запитання форми оцінювання 

(задовільний рівень знань за тематики тренінгу або майстер-класу/фахової 

школи) та виконали практичні завдання з використанням відповідної 

апаратури, симуляторів або манекенів, якщо такі передбачались за змістом 

тренінгу/майстер-класу/фахової школи. 

 

Для пунктів 3 і 4: у разі, коли учасник не отримав необхідну кількість балів 

(не здав тести), йому надається можливість повторного тестування.  

Дата, місце та час повторного тестування визначається 

викладачем/лектором тренінгу з оволодіння практичними навичками 

та/або майстер-класу/ фахової школи.  

 

5. Нарахування балів за участь у офф-лайн Конгресах, симпозіумах, 

науково-практичних конференціях, семінарах, здійснюється шляхом 

контролю присутності учасників на пленарних та наукових засіданнях.  
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Контроль здійснюється шляхом використання  індивідуальних промокодів 

на бейджах з послідуючим  їх скануванням (за системою Вхід-Вихід)).  

 

Для отримання сертифікату присутність  має складати  не менш ніж 75% 

від загального часу заходу.   

 

У разі проведення Конгресів, симпозіумів, семінарів, науково-практичних 

конференцій он-лайн, трансляція здійснюється через youtube канал ГО 

УАФУЗД. Контроль присутності здійснюється автоматично, шляхом 

фіксації кількості активованих  учасником вспливаючих «вікон» впродовж 

пленарних та наукових засідань.  

Генерація сертифікатів здійснюється автоматично через кабінети 

реєстрації, при цьому якщо час перегляду не достатній, сертифікат не буде 

згенеровано.  

Для отримання сертифікату присутність  он-лайн має складати  понад 85% 

від загального часу заходу.  

У разі, якщо часу перегляду для генерації сертифікату недостатньо, 

учаснику надається можливість додатково переглянути матеріали заходу, 

через кабінет реєстрації, та добрати час, необхідний для генерації 

сертифікату.   

 

6. Нарахування балів безперервного 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. 

 

 

Президент ГО «Українська  

Асоціація фахівців з 

ультразукової 

діагностики»,  

к.м.н.   

 

О.Б.Динник 
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