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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ,
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Загальні положення
1.1. Згідно Статуту ГО «Українська Асоціація остеопатичних та хіропрактичних
мануальних терапевтів» (далі ГО «УАОХМТ»), серед іншого, основною метою
діяльності Асоціації є п.2.1.: «проведення конференцій, симпозіумів, семінарів,
майстер‐класів, тренінгів, підвищення кваліфікації та навчань».
1.2. ГО «УАОХМТ» приймає участь у навчанні спеціалістів в сфері мануальної
м’язово‐скелетної медицини на рівні професіоналів та фахівців, у галузі знань
«Охорона здоров’я». [Згідно НАЦІОНАЛЬНОГО класифікатора України.
Класифікатор професій ДК 003: 2010. Постанова Кабінету Міністрів від 18 серпня
2020 року № 1574].
1.3. Всі компоненти та різновиди науково‐практичних заходів від імені та під егідою
ГО «УАОХМТ» спрямовані на всебічний розвиток та фахову підготовку
спеціаліста, розвиток його професійної майстерності, формування цінностей і
компетенцій, необхідних для успішної самореалізації, підвищення освітнього
рівня задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору в
сфері мануальної м’язово‐скелетної медицини (далі – ММ медицини)
відносяться до безперервного професійного розвитку (далі – БПР) спеціаліста
охорони здоров’я.
1.4. Цей документ визначає методологію оцінювання набутих знань,
компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я,
які приймають участь в освітніх заходах БПР від імені та під егідою ГО «УАОХМТ».
Така методологія описує порядок оцінювання рівня знань та навичок слухачів,
інформацію про мінімальну кількість балів для отримання зарахування курсу та
умови перездачі та випадків не зарахування результатів навчання.

2. Порядок оцінювання рівня знань та навичок слухачів набутих на
майстер‐класах, симуляційних тренінгах чи тренінгах з оволодіння
практичними навичками, тренінгах, семінарах, фахових (тематичних)
школах, наукових та/або науково‐практичних конференціях (у тому
числі конгресах, з’їздах, симпозіумах).
2.1. Оцінювання знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я,
набутих під час проведення освітніх заходів БПР від імені та під егідою ГО
«УАОХМТ», здійснюється викладачами заходу, які проводять цей захід та мають
попереднє погодження на викладання з Правлінням ГО «УАОХМТ».
2.2. Оцінювання знань та практичних навичок слухачів та учасників може бути
проведено перед проведенням освітнього заходу, під час проведення або після
закінчення заходу БПР, в залежності від рівня складності освітнього заходу БПР,
цілей та мети.
2.3. З метою оцінювання знань та практичних навичок слухачів, можуть
використовуватись різні форми, а саме: усне опитування, анкетування, тестовий
контроль на засвоєння матеріалу, вирішування ситуаційних задач, клінічний
розбір тематичних пацієнтів, робота з віртуальним пацієнтом, інтерактивний
діалог викладача та слухача. В якості носіїв інформації для подальшого аналізу
та редагування можуть використовуватись паперові та електронні носії.
Відповідальність за архівування та доступ за носіями несе ГО «УАОХМТ».
2.4. Оскільки абсолютна більшість освітніх заходів ГО «УАОМТ» сфери мануальної
м’язово‐скелетної медицини носить прикладний та практичний характер, в тому
числі з використанням спеціальних пристроїв або обладнання, деякі форми
оцінювання містять запитання про технічні характеристики та вимоги до
використання даних пристроїв та обладнання. Також, деякі практичні навички
оцінюються безпосередньо викладачем освітнього заходу, в обов’язковій
присутності другого викладача або представника керівних органів ГО «УАОХМТ».
2.5. При проведенні освітнього заходу БПР у дистанційній формі, використовується
тестовий формат оцінювання Google форми.
2.6. Всі форми оцінювання знань та практичних навичок слухачів заходів БПР від
імені та під егідою ГО «УАОХМТ» розробляються та затверджуються окремо для
кожного заходу завчасно визначеною особою Правління ГО «УАОХМТ».

3. Інформації про мінімальну кількість балів для отримання зарахування
курсу.
3.1. За участь в освітніх заходах БПР неформальної та інформальної освіти від імені
та під егідою ГО «УАОХМТ» слухачам та учасникам нараховуються бали
безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров’я, відповідно до
критеріїв, визначеним Наказом МОЗ №446, від 22.02.2019р, зі змінами,
внесеними Наказом МОЗ №74 від 19.01.2021 р.
3.2. До нарахування балів за участь в освітніх заходах БПР неформальної та
інформальної освіти від імені та під егідою ГО «УАОХМТ» допускаються
учасники, які набрали 75% правильних відповідей на запитання відповідних
форм оцінювання знань або справились з виконанням та демонстрацією

практичних навичок по рішенню викладача, якщо такі було передбачено, після
закінчення освітнього заходу.
3.3. За результатами успішного складання контролю оцінки знань, компетентностей
та практичних навичок, слухач або учасник освітнього заходу БПР неформальної
та інформальної освіти від імені та під егідою ГО «УАОХМТ» отримує документ
(сертифікат, свідоцтво або диплом), який засвідчує участь в заході та
використовується в подальшій атестації лікарів та не лікарів.
3.4. З метою моніторингу, оцінки ефективності, а також подальшого покращення
проведення освітніх заходів БПР від імені та під егідою ГО «УАОХМТ»,
відповідальні викладачі заходу проводять збір зворотного зв’язку від учасників
та слухачів цих заходів у вигляді паперового анкетування про якість, форму,
актуальність, користь, відповідність таке інше.

4. Умови перездачі та випадків не зарахування результатів навчання.
4.1. Якщо учасник науково‐практичного освітнього заходу БПР неформальної та
інформальної освіти від імені та під егідою ГО «УАОХМТ» набирає менше 75%
правильних відповідей на запитання відповідних форм оцінювання знань або не
може виконати / продемонструвати практичні навички по рішенню викладача,
якщо такі було передбачено, після закінчення освітнього заходу, такий учасник
не отримує документа (з нарахуванням відповідної кількості балів БПР) про
участь в заході.
4.2. Учасники які не отримали документа (з нарахуванням відповідної кількості балів
БПР) про участь в освітньому заході від імені та під егідою ГО «УАОХМТ» мають
право на повторне складання практичних навичок та тестування після
повторного проходження очного практичного курсу або повторного перегляду
матеріалів теоретичного освітнього заходу.

5. Прикінцеві положення
5.1. Ця Методологія затверджується і вводиться в дію Правлінням ГО «УАОХМТ».
5.2. Зміни та доповнення до цієї Методології вносяться шляхом затвердження нової
редакції Методології. Після затвердження Положення у новій редакції
попередня редакція втрачає юридичну силу.
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