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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Це Положення регулює порядок здійснення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», що включені до переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266. 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 

галузі знань 22 Охорона здоров’я здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (далі – кваліфікаційний іспит), який складається з 

таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит 

«КРОК»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі – 

практичний (клінічний) іспит); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з 

англійської мови професійного спрямування.  

Іспит «КРОК» – стандартизований тест із фундаментальних та клінічних 

дисциплін, що перевіряє досягнення компетентностей здобувачів вищої освіти, 

визначених вимогами стандартів вищої освіти, розроблений державною 

організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві 

охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування). 

Практичний (клінічний) іспит – це іспит, яким оцінюється готовність 

випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог 

стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) 

компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на 

моделі (фантом, муляж, симулятори тощо). 

Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з 

фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на 

міжнародному рівні, розроблений та організований однією з іноземних агенцій 

з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною Центром тестування при 

МОЗ на основі критеріїв, затверджених МОЗ. 

 

ІІ. ІНТЕГРОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ІСПИТ «КРОК» 

 

Основні організаційно-технологічні заходи щодо підготовки та 

проведення ліцензійних інтегрованих іспитів здійснює Державна організація 

«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 

галузей знань «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я 

України». 

Інтегрований тестовий іспит «КРОК» проводяться відповідно до 

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 

освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом МОЗ 

України від 14.08.1998 № 251, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

11.09.1998 за № 563/3003; Положення про організацію та порядок проведення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
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державної атестації студентів, затвердженого наказом МОЗ України від 

31.01.2005 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за 

№ 244/10524; наказу МОЗ України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо 

виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження 

положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 

освітою напрямів «Медицина» та «Фармація» та інших нормативних актів.  

Інтегрований тестовий іспит “КРОК складається з двох тестових іспитів 

«КРОК 1» і «КРОК 2».  

Тестовий іспит «КРОК 1» екзамен із загально наукових дисциплін, який 

складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять 

до складу тестового екзамену «КРОК 1». 

Тестовий іспит «КРОК 2» є екзаменом із професійно-орієнтованих 

дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі 

підготовки магістрів.  

«КРОК 2» є складовою державної атестації студентів і складається на 

випускному курсі. 

Іспити «КРОК» здійснюються на основі технологій педагогічного 

тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій формі.  

 

СТРУКТУРА ІСПИТУ 

 

 

КРОК 1 Стоматологія 

 

Біологія 

Нормальна анатомія 

Гістологія 

Нормальна фізіологія 

Біологічна хімія 

Патологічна фізіологія 

Патологічна анатомія 

Мікробіологія  

Фармакологія  

 

 

КРОК 1 Фармація 

 

Аналітична хімія 

Органічна хімія 

Фізична та колоїдна хімія 

Патологічна фізіологія 

Біологічна хімія 

Фармацевтична ботаніка 

Мікробіологія 

Фармакологія 

 

КРОК 1 Загальна 

лікарська підготовка 

 

Біологія 

Нормальна анатомія 

Гістологія 

Нормальна фізіологія 

Біологічна хімія 

Патологічна фізіологія 

Патологічна анатомія 

Мікробіологія  

Фармакологія  

 

 

КРОК 2 Стоматологія 

 

Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна стоматологія 

Ортопедична стоматологія 

Дитяча хірургічна 

стоматологія 

Ортодонтія 

Загальний медичний 

профіль 

 

КРОК 2 Фармація 

 

Фармацевтична хімія 

Фармакогнозія 

Аптечна технологія ліків 

Заводська технологія ліків 

Організація економіки 

фармації 

Менеджмент та маркетинг 

у фармації 

Клінічна фармація 

КРОК 2 Загальна 

лікарська підготовка 

 

Терапевтичний профіль 

Хірургічний профіль 

Педіатричний профіль 

Акушерство і гінекологія 

Гігієна 
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Відповідальність за організацію та проведення іспитів «КРОК» 

покладається на дві сторони: на президента КиМУ та директора Центру 

тестування. 

Відповідальність за дотримання порядку проведення іспитів «КРОК» 

покладається на представника (представників) Центру тестування та 

уповноваженого представника КиМУ, затвердженого наказом президента. 

Графік проведення ліцензійних іспитів щороку затверджується МОЗ 

України. Графік повторних перескладань, які здійснюються відповідно до 

чинної нормативної бази, затверджується Центром тестування.  

Процес тестування є об'єктом фото-, аудіо-, відеозапису. 

 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ,  

ЯКІ СЛАДАЮТЬ ІСПИТИ «КРОК» 

 

В іспитах «КРОК» беруть участь студенти, які за поданням Університету 

зареєстровані Центром тестування в установленому порядку. 

Студент, який бере участь у іспиті «КРОК», має право на виконання 

тестів за затвердженим графіком і отримання результатів.  

Результати іспитів «КРОК» надсилаються директором Центру тестування 

президенту КиМУ. 

Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється 

Центром тестування. 

Студент зобов'язаний: 

- ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту; 

- своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт; 

- виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який 

проводить іспит; 

- після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та 

екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ СТУДЕНТІВ  

НА СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ «КРОК» 

 

Реєстрація студентів здійснюється Центром тестування за поданням 

КиМУ. Реєстрація студентів починається за три місяці до початку іспиту й 

закінчується не пізніше ніж за два тижні до початку проведення іспиту. 

ПЗВО «Київський міжнародний університет» подає до Центру 

тестування: 

- замовлення на реєстрацію студентів на іспит на бланку КиМУ за зразком. 

Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом президента і 

печаткою КиМУ; 

- реєстраційну форму, що містить відомості про кожного студента для 
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ідентифікації у базі даних (в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel); 

- супровідний лист, у якому вказаний розподіл студентів по аудиторіях, 

враховуючи, що іспит проходить в одну зміну, а студенти розміщуються в 

аудиторіях через одне посадкове місце. 

Дані про студентів, що подаються у замовленні, мають співпадати з 

відомостями, поданими у електронному вигляді. Оригінал замовлення має бути 

надісланий до Центру тестування рекомендованим листом або переданий 

особисто. Якщо до одного з реєстраційних документів студент не включений, 

Центр тестування його не реєструє та не допускає до складання іспиту. 

Інформація про зареєстрованого студента вноситься до бази даних 

Центру тестування для подальшої обробки та персоніфікації результатів 

складання ліцензійних іспитів; цьому студенту присвоюється ідентифікаційний 

код. 

Зміна кількості зареєстрованих студентів або внесення змін у 

реєстраційні дані студентів, що занесені у базу даних Центру тестування, 

здійснюються виключно на підставі письмового додаткового замовлення на 

реєстрацію студентів або на підставі письмового замовлення на зміну 

реєстраційних даних студентів не пізніше ніж за два тижні до початку 

проведення іспиту. 

У разі потреби створення особливих умов для складання іспиту «КРОК», 

особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для його 

складання, Університет крім документів, зазначених вище, надають висновок 

закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих умов. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ ТА УЧАСТІ 

 

До складання іспитів «КРОК» наказом по Університету допускаються 

студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального 

плану, зокрема з дисциплін «КРОК 1» та «КРОК 2» за умови позитивного 

складання президентського зрізу знань.  

Президентський зріз знань (ПЕРЕДКРОК) проводиться з метою 

підготовки студентів до складання іспитів «КРОК». 

ПЕРЕДКРОК проводиться з урахуванням процедури та регламенту 

іспитів «КРОК». Для контролю використовуються питання іспитів відібраних з 

буклетів попередніх років та бази даних Центру тестування . Загальна кількість 

тестів в буклеті для ректорських зрізів – 200 тестових завдань . 

Результати президентських зрізів знань у формі тестування свідчать про 

рівень підготовки студентів до складання іспиту «КРОК». На основі результатів 

тестування створюються «групи ризику» на Фармацевтичному та 

Стоматологічному факультетах, навчально-науковому Медичному інституті, 

що включають студентів, які набрали менше ніж 85% правильних відповідей. З 

цим контингентом студентів проводяться додаткові заняття за додатковим 

розкладом, затвердженим деканом факультетів із залученням викладачів 
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профільних кафедр. 

ПЕРЕДКРОК проводиться за місяць до реєстрації студентів для 

складання іспиту «КРОК» в Центрі тестування .  

Студент «склав» «ПЕРЕДКРОК» якщо він отримав 85% або більше 

правильних відповідей.  

Студенти, які отримали від 75% до 85% правильних відповідей 

знаходяться в групі ризику та вважаються тими, що «умовно склали 

ПЕРЕДКРОК». 

У випадку, якщо студент попав у групу ризику – він має право ще двічі 

написати тестовий екзамен. 

Тестовий контроль проводиться 1 раз у два тижня за графіком.  

Отримання результату на рівні нижче 80% вважається як «незадовільно». 

Студенти, які не були допущені на іспит у зв'язку з невиконанням 

навчального плану, вважаються такими, що не з'явились на іспит без поважної 

причини. Вони отримують результат «0», і цей результат зараховується як 

перша (друга/третя) спроба скласти іспит. Такі студенти не мають права на 

додаткові складання іспиту «КРОК 1».  

До складання іспиту «КРОК 2» допускаються студенти лише за умови 

відсутності заборгованості по виконанню навчального плану та наявності 

сертифікатів про складання іспиту «КРОК 1». 

Студенти, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед 

проведенням іспиту «КРОК», вилучаються зі списку зареєстрованих студентів 

та не вважаються такими, що не з'явилися. Інформація про відрахування має 

надійти до Центру тестування не пізніше ніж в день проведення ліцензійного 

іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, 

які є підставою для вилучення студентів зі списку зареєстрованих студентів, 

включають: 

- лист від Університету до Центру тестування у довільній формі з 

проханням зняти цих студентів з реєстрації внаслідок відрахування або 

отримання академічної відпуски за підписом президента, завірений печаткою 

КиМУ; 

- копію наказу про відрахування або надання академічної відпуски, 

завірений печаткою КиМУ у встановленому порядку. 

- Якщо така ситуація стосується іспиту «КРОК 1», ці студенти не можуть 

брати участь у наступних перескладаннях у поточному навчальному році. 

 

 

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТА ПОВТОРНЕ 

СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІСПИТІВ 

 

Відповідно до чинної нормативної бази студентам, які одержали 

незадовільну оцінку на тестовому екзамені «КРОК 1», дозволяється його 

повторне складання протягом поточного семестру. Студент, який повторно 

отримав оцінку «не склав» під час складання та перескладань ліцензійного 
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«КРОК 1», відраховуються з Університету, як такий, що не виконав вимоги 

навчального плану; 

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 закладу 

вищої освіти й можуть повторно скласти ліцензійний іспит не раніше, ніж через 

рік. 

 

 

ІІІ. ОБ’ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ  

(КЛІНІЧНИЙ) ІСПИТ 

 

Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) 

(Objective Structured Clinical Examination (OSCE) – сучасний тип оцінки 

практичних знань та вмінь студентів, що призначений для перевірки набуття 

ними клінічної майстерності та компетентностей, які неможливо оцінити 

традиційними формами іспитів. 

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО 

ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ (ОСП(К)І): 

Об’єктивний (objective) – всі студенти виконують завдання однакової 

складності, які оцінюють із застосуванням стандартного інструменту (чек-

листа). 

Структурований (structured) – студенти переміщуються по певній 

кількості станцій за певним маршрутом, де виконують завдання в однакових 

умовах протягом однакового проміжку часу. 

Клінічний (clinical) – створення ситуацій, максимально наближених до 

клінічних (сценарії), в яких студенти застосовують набуті теоретичні знання та 

практичні навички. 

Іспит (examination) – оцінюють компетентності та навички студентів на 

основі вищевказаних принципів. 

 

ТИПИ НАВИЧОК, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ ПРАКТИЧНИМ 

(КЛІНІЧНИМ) ІСПИТОМ: 

- комунікативні; 

- практичні (мануальні) навички; 

- базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального 

обстеження; 

- ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з 

метою ідентифікації та інтерпретації симптомів і синдромів, візуальне 

виявлення ознак, використання мультимедійних ресурсів; 

- маніпуляції; 
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- когнітивні. 

Практичний (клінічний) іспит складають студенти 6 курсу зі 

спеціальності «Медицина», 5 курсу зі спеціальності «Стоматологія» в строки, 

затверджені наказами МОЗ . 

У практичний (клінічний) іспит входять базові клінічні дисципліни 

• зі спеціальності «Медицина»: 

- на 6 курсі – внутрішні хвороби (3 станції), хірургія (3 станції), педіатрія (3 

станції), інфекційні хвороби (1 станція), акушерство та гінекологія (2 станції). 

• зі спеціальності «Стоматологія»: 

- на 5 курсі – терапевтична стоматологія (4 станції), ортопедична 

стоматологія (4 станції), хірургічна стоматологія (4 станції). 

 

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) 

ІСПИТУ 

Перелік практичних навичок, які виносять на іспит, та алгоритми їх 

виконання розміщують на веб-сторінці відповідної кафедри. Алгоритми 

виконання завдань розробляють відповідні кафедри на основі діючих 

стандартів надання медичної допомоги. Студенти вивчають та відпрацьовують 

ці алгоритми на практичних заняттях при вивченні дисципліни. 

На основі алгоритмів розробляють чек-листи, за якими оцінюють рівень 

підготовки студентів. 

Кафедри готують методичне забезпечення ОСКІ (завдання, сценарії, 

алгоритми та чек-листи). За якість методичного забезпечення відповідальність 

покладається на завідувачів кафедр. Сценарії адаптують до технічних 

можливостей міжкафедрального навчально-тренінгового центру. Деталі 

клінічних сценаріїв студентам не розголошують. 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНЦІЙ (ПАСПОРТ 

СЦЕНАРІЮ) ВКЛЮЧАЄ ТАКІ СКЛАДОВІ: 

Загальна інформація: 

- назва компетентностей, які оцінюються навичкою; 

- назва дисципліни, курс, на якому її вивчають; 

- матеріально-технічне забезпечення сценарію. 

Завдання для студента, з описом умови задачі чи іншою відповідною 

інформацією, необхідною для виконання завдання. 

- алгоритми дій студента при виконанні певної клінічної ситуації (перелік 

комунікативних, мануальних дій та діагностично-лікувальної тактики). 

- бланк перевірки якості виконання навички (чек-лист). 

- легенда та інструкція для стандартизованого пацієнта (при потребі). 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ  

ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ 

 

Практичний (клінічний) іспит проводиться в один етап екзаменаційною 

комісією, яка утворюється ПЗВО «Київський міжнародний університет».  

Університет подає Центру тестування при МОЗ інформацію про 

складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання 

сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту. 

Практичний (клінічний) іспит є одним із способів проведення контролю 

набуття випускником клінічної компетентності. Підхід до оцінки клінічної 

компетентності побудований на комплексній оцінці з використанням кінцевих 

станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. При 

цьому всі учасники проходять одинакові випробування, з послідовним 

переходом від станції до станції у відповідності до розробленого графіку. 

Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються чек-листом. Для 

проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту використовують 

різноманітні тренажери і симулятори, стандартизованих або реальних 

пацієнтів. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок 

студентів. 

При плануванні практичного (клінічного) іспиту, місце проведення іспиту 

має бути зображено схематично. На схемі повинні бути відзначені всі станції і 

вказані напрями переходу студентів від станції до станції. Важливо щоб станції 

були розташовані недалеко одна від одної, а період переходу студентів між 

станціями займав мінімум часу. Розташування екзаменаційних кімнат повинно 

бути таким, щоб дзвінок, який вказуватиме час переходу на наступну станцію, 

повинен бути однаково гучно чутним на всіх станціях. 

Екзаменаційні станції під час проведення практичного (клінічного) іспиту 

можуть бути наступних типів: 

- клінічні станції (Clinical station) – включають взаємодію студентів з 

реальним або стандартизованим пацієнтом; 

- практичні станції (Practic station) – включають виконання технічних 

процедур (ін’єкції, запис ЕКГ і т.д.) – на таких станціях можуть залучатися 

вузькі фахівці (наприклад, реаніматологи). 

Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів 

повинні бути обладнані камерами відеоспостереження з записом, що 

забезпечить об’єктивність прийняття рішення екзаменаційною комісією у 

випадку апеляцій студентів. 

 

 

ВИМОГИ ДО СТАНДАРТИЗОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ 

 

Стандартизований пацієнт повинен бути попередньо підготовлений. У 

якості стандартизованого пацієнта можна підготувати лікаря-інтерна, 

клінічного ординатора, практичного лікаря, колишнього викладача, актора, 
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волонтера тощо. 

Стандартизований пацієнт повинен представляти не історію хвороби, а 

показувати прояви захворювання, передавати емоційні і особисті 

характеристики симульованого пацієнта. Стандартизований пацієнт може брати 

участь в практичному (клінічному) іспиті тільки після відповідної підготовки і 

навчання.  

Іспит студенти складають в Міжкафедральному навчально-тренінговому 

(симуляційному) центрі. 

Кількість станцій для іспиту – 12. Кожна станція складається в окремій 

кімнаті; номер і назва станції вказані при вході. Якщо навичка не передбачає 

спілкування, то в одній кімнаті можна розмістити кілька станцій. 

На іспит студент приходить у медичному одязі та перевзуті. Заходячи на 

іспит, студенти здають мобільні телефони та інші ґаджети, які повертають їм 

після складання. 

Перед іспитом кожного студента реєструють у списку із зазначенням 

екзаменаційної групи. Студент отримує порядковий номер, за яким його 

реєструють в чек-листі кожної станції. Також студент отримує пам’ятку 

(маршрутний лист) та отримує інструктаж про порядок проходження станцій. 

Відповідно, одночасно екзамен може складати 12 студентів, які на кожній 

окремій станції виконують одне і те ж завдання. 

Студенти рухаються за порядковим номером, таким чином не 

пересікаються і, відповідно, не спілкуються. Початок і кінець виконання станції 

озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції однакова і 

складає від 5 до 10 хв. Якщо за цей час студент не впорався із завданням, він 

перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва 1 

хв., під час якої студенти переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до 

іншої). Завдання, які студент може виконувати під час ОСКІ залежать від типу 

станції, і можуть бути або клінічними або практичними. Викладач не 

втручається у процес виконання завдання, не спілкується зі студентом, а лише 

спостерігає за правильністю виконання його роботи та виставляє у чек-листі 

оцінку за виконання кожного етапу завдання. 

Для підтвердження об’єктивності оцінювання студентів під час ОСКІ на 

кожній станції повинна проводитися відеофіксація алгоритму виконання 

студентом клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди студента з 

результатами оцінювання екзаменатором у чек-листі виконання завдання 

екзаменаційна комісія у присутності студента може переглянути відеозапис та 

прийняти кінцеве рішення ОСКІ проводять на базі міжкафедрального 

навчально-тренінгового центру. Під час іспиту ведеться постійне 

відеоспостереження. 

Кожну станцію розміщують в окремій кімнаті. Якщо для виконання 

завдання не використовується стандартизований пацієнт, то в одній кімнаті 

можна розташувати дві чи більше станцій. На дверях кожної кімнати чітко 

вказують номер станцій та їх назву. 

Іспит розпочинається згідно графіка та у відповідності до розкладу 
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занять. 

Завдання, які виконують студенти, змінюють для кожної третьої групи. 

Перерва між групами, якщо завдання не змінюють, становить 10 хв, якщо 

змінюють – 15 хв.  

До складання іспиту допускають студентів, які вчасно з’явилися, одягнені 

у медичну форму, мають документ, який посвідчує особу, стетофонендоскоп та, 

за можливості, механічний годинник із секундною стрілкою. Студент, який 

спізнився, до складання іспиту не допускається. У разі відсутності студента на 

іспиті йому надають можливість перескласти його у визначений термін, 

відповідно до розкладу. 

Під час іспиту студент проходить 12 станцій в одному напрямку. Час 

виконання завдання на кожній станції – 6 хв. Перерва між станціями становить 

1 хвилину. Під час перерви студент переходить до наступної станції за 

маршрутом. Одна екзаменаційна група складає іспит за 85 хв. (1 год. 25 хв.). 

Виконання завдань на станціях починається та закінчується за сигналом 

дзвінка. 

Студенти з’являються за 20 хв. до початку іспиту для реєстрації та 

інструктажу. Під час реєстрації відбувається ідентифікація особи студента, 

йому видають маршрутний лист, присвоюють ідентифікаційний номер, який 

потім екзаменатори зазначають в чек-листі, а також порядковий номер - номер 

станції, з якої студент починає складати іспит. Під час інструктажу студентів 

знайомлять з правилами проведення ОСКІ, форматом іспиту, порядком 

проходження станцій, та вони підписують документ про конфіденційність та 

нерозголошення завдань. Під час іспиту студентам заборонено спілкуватись 

між собою, використовувати навчальні та допоміжні матеріали, користуватись 

гаджетами. При порушенні вище зазначених норм результати іспиту анулюють. 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ 

 

Студент після дзвінка заходить у кімнату, де отримує завдання. Він 

уважно читає його та виконує певні дії відповідно до стандартного алгоритму 

дій в описаній клінічній ситуації. 

Якщо студент за 6 хвилин не впорався із завданням, від перериває роботу 

і переходить на наступну станцію, якщо впорався із завданням раніше терміну – 

залишається в кімнаті до дзвінка. 

Екзаменатор на кожного студента заповнює окремий чек-лист, де 

зазначає ідентифікаційний номер студента. Персональні дані студента 

(прізвище та ім’я) на чек-листі не записують. Екзаменатор не втручається у 

процес виконання завдання, а лише оцінює дії студента, роблячи про це 

відмітки у чек-листі, що знижує фактор суб'єктивності ОСКІ. Екзаменатор 

може звернутися до студента у випадку порушення ним правил техніки 

безпеки, правил поведінки чи за інших непередбачених ситуацій. Студент може 

звернутися до екзаменатора при погіршенні самопочуття чи в разі інших форс-
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мажорних обставин. 

Оцінка роботи студента проводиться за чек-листом, який складений на 

основі алгоритму дій у певній клінічній ситуації. Максимальна оцінка за 

виконання завдання на 1 станції становить 1 (один) бал. Кожному пункту 

алгоритму, залежно від складності, присвоюється певна частина балу. Значення 

кожного пункту може бути різним залежно від їх кількості, складності 

виконання тощо. Деякі сценарії можуть мати критичні точки, при невиконанні 

яких завдання вважається невиконаним. 

Після проходження всіх станцій проводять підрахунок набраних балів. 

Максимальна кількість балів становить 12. Іспит вважають складеним, якщо 

студент набрав не менше 7,0 балів, тобто 60% від максимальної кількості. 

 

Кількість станцій Оцінка 

Бали 7 Е – «3» задовільно 

Бали 8 D – «3» задовільно 

Бали 9 С – «4» добре 

Бали 10 В – «4» добре 

Бали 11–12 А – «5» відмінно 

 

Після складання іспиту студентами однієї групи екзаменатори передають 

чек-листи технічному секретарю, який вносить інформацію у відповідні 

облікові форми (відомості). В подальшому чек-листи та відомості передають у 

дирекцію інституту/деканат. 

Результати іспиту оголошуються студентам в день його складання. 

 

 

ІV. МІЖНАРОДНИЙ ІСПИТ З ОСНОВ МЕДИЦИНИ 

 

Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи згідно з 

додатком. Структура, зміст та принципи проведення такого іспиту є єдиними 

для усіх країн, які його використовують, та розроблені експертною комісією 

іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів. 

Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ 

медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ. 

Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться в один 

етап одночасно з проведенням іспиту «КРОК». 
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V. ЕТАПИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для 

спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем 

магістра на основі повної загальної середньої освіти  

та ступеня молодшого спеціаліста 

 

Спеціальність 

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту 

перший етап  

(на третьому році 

навчання) 

другий етап  

(на п’ятому році 

навчання) 

другий етап  

(на шостому році 

навчання) 

221 Стоматологія КРОК 1; 

англійська мова 

професійного 

спрямування 

КРОК 2; 

практичний 

(клінічний) іспит 

 

222 Медицина КРОК 1; 

міжнародний іспит з 

основ медицини 

(фундаментальні 

дисципліни); 

англійська мова 

професійного 

спрямування 

 КРОК 2; 

міжнародний іспит з 

основ медицини 

(клінічні 

дисципліни); 

практичний 

(клінічний) іспит 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

КРОК 1; 

англійська мова 

професійного 

спрямування 

КРОК 2  

 


