
З метою приведення заходів ГО «ВАР» у відповідність до вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження 

Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників» та можливості отримання його учасниками балів 

безперервного професійного розвитку (БПР) виконком Всеукраїнської асоціації 

рентгенологів (ВАР) 18 січня 2022 року затвердив «Положення про 

методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних 

навичок працівників сфери охорони здоров’я» 

ПОЛОЖЕННЯ  

про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я  

 

Оцінювання практичних навичок, набутих під час заходів БПР 

здійснюються відповідальними особами за проведення заходу (членами 

організаційного комітету, викладачами тренінгу та/або майстер-класу).  

Перелік форм оцінювання набутих знань та практичних навичок не є 

вичерпним та включає зокрема: опитування (відкриті, тестові та ін. запитання) 

в усній чи письмовій формах; ситуаційні задачі, набори зображень променевих 

методів дослідження). 

Оцінювання знань та практичних навичок, набутих під час заходів БПР 

може здійснюватися з використанням комп’ютерної техніки та спеціального 

програмного забезпечення очно та дистанційно. 

Рекомендований перелік критеріїв оцінювання набутих знань та 

практичних навичок не є вичерпним та включає зокрема наступні: оцінювання 

практичних навичок (комісією (оргкомітетом) чи автоматично); допуск до 

нарахування балів за умови надання 75% і більше правильних відповідей на 

запитання форми оцінювання тощо. 

У разі надання менше 75% правильних відповідей на запитання форми 

оцінювання фахівцем комісія (оргкомітет) може призначити або не призначити 



повторне проходження оцінювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок. 

У разі надання менше 75% правильних відповідей на запитання форми 

оцінювання фахівцем (та в разі такого ж результату при повторному 

проходженні оцінювання) комісія (оргкомітет) приймає рішення про визнання 

результатів оцінювання незадовільними. Сертифікат фахівцеві у цьому випадку 

не видається. 

Для оцінки якості проведеного навчального заходу при підведенні 

підсумків також проводиться письмове анкетування його учасників, під час 

якого вони оцінюють актуальність висвітлених питань та доцільність їх 

розгляду у подальшому, найбільш цікаві лекції, доповіді та майстер-класи, 

якість організації та проведення заходу, а також пропозиції щодо тематики 

наступних навчальних заходів. 
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