МЕТОДОЛОГІЯ
оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок
працівників сфери охорони здоров’я, які проходять заходи
безперервного професійного розвитку у Міжнародному благодійному фонді «Здоров’я
українського народу» (Далі – МБФ «ЗУН»)

Порядок оцінювання рівня набутих знань, компетентностей та практичних навичок
працівників сфери охорони здоров’я під час проведення заходів БПР
1. Для оцінювання результатів навчання після проведення заходу БПР проводять контрольні
заходи, які визначають відповідність рівня набутих учасниками знань і умінь, сформованих
компетентностей вимогам навчальної програми заходу та забезпечують своєчасне коригування
освітнього процесу.

Методологія оцінювання
1. Тестування під час майстер-класів, фахових шкіл, тренінгів та семінарів проводиться
наприкінці заходу. Тестування складається з 10 тестових завдань за темою заходу БПР та
матеріалами, які були висвітлені під час заходу. Завдання мають тільки одну правильну
відповідь. Якщо учасник правильно відповідає на 80% та більше питань, тестування
зараховується.
2. Учасник заходу БПР, який не набрав достатню кількість правильних відповідей, може
повторно пройти таке тестування. Загальна кількість спроб складання тестування – три.
3. У випадку, якщо за три спроби складання тестування учасник жодного разу не набрав
потрібну кількість правильних відповідей, він не отримує сертифікат про підтвердження
результатів навчання.
4. МБФ «ЗУН» приймає заяву від учасника освітнього процесу, де вказано причину
оскарження, вивчає цей випадок та за підтвердження факту недобросовісного встановлення
результату, скасовує його. У такому разі учасник має право повторно пройти перевірку знань
для нарахування балів БПР.
5. За результатами оцінювання та зворотного зв'язку провайдер БПР (МБФ «ЗУН» та або за
дорученням на МБФ «ЗУН» від іншого провайдера) розглядає необхідність удосконалення
контенту та процедури проведення заходу БПР.
a. за зворотнім звязком звертатися по електронній адресі: info@houp.org
Прикінцеві положення.
1. Ця Методологія затверджується президентом благодійного фонду «Здоров’я українського
народу»
2. Зміни та доповнення до Методології вносяться шляхом її затвердження у новій редакції.
Після затвердження Методології у новій редакції, попередня втрачає юридичну силу.
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