
Про медичні ліцензійні іспити 

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів 
стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є 
складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за 
спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів 
(провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих 
закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. 

Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові 
екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого 
іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і 
повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються 
Міністерством освіти України. 

Мета іспиту 

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності 
рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально 
необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. 
Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і 
розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних 
дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під 
наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню 
здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги. 

Види тестових екзаменів 

Ліцензійний інтегрований іспит включає один, два або три окремі тестові 
екзамени залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Майбутні фахівці рівня 
«спеціаліст» та «магістр» (лікарі, лікарі-стоматологи, фармацевти, лікарі-
психологи тощо), послідовно складають три екзамени – «Крок 1», «Крок 2» та 
«Крок 3».  

«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається 
після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу 
тестового екзамену «Крок 1». Тестовий екзамен складається на 3-му курсі 
(майбутні лікарі, лікарі-стоматологи) або на 4-му курсі (фармацевти, клінічні 
фармацевти). 

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат 
«не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох 
разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі 
неперескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної 
екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, 
що не виконав навчальний план. 



«Крок 2» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за 
змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів. 
«Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на 
випускному курсі. 

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не 
склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти 
не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не 
пройшли державну атестацію, не отримують диплом про закінчення вищого 
навчального закладу і можуть повторно скласти ліцензійний іспит не раніше, 
ніж через рік. 

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі 
підготовки спеціаліста за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в 
інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі. 

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не 
склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують 
сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. 
Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років 
в будь-який наступний термін його проведення. 

Критерії:  Здав/Не здав. 

МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання 
ліцензійних інтегрованих іспитів: 

починаючи з 2015/2016 навчального року – «Крок 1» і «Крок 2» – 60,5%, «Крок 
3» – 70,5%, 

 

Графік тестових екзаменів ліцензійних іспитів на 2017 рік 

 
 2017 рік 

14.03.2017 
  Стоматологія * 

30.05.2017 
  Стоматологія 

30.05.2017 
  Фармація 

 

23.06.2017 
  Фармація * 

(для спеціальностей «Фармація», «Клінична фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») 

23.06.2017 
  Фармація * 

(для студентів III - IV курсів заочної форми навчання спеціальностей «Фармація», «Клінична фармація», 
«Технологія парфумерно-косметичних засобів») 


