
  
 

 

Аналітична довідка 
до результатів складання першого етапу 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту: 
Інтегрований тестовий іспит Крок 1 та 

Іспит з англійської мови професійного спрямування 
для спеціальності «Медицина» 

(для іноземних здобувачів) 
 

I. Загальна інформація 

20 та 21 жовтня 2020 року Центром тестування було проведено перший етап 
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ), який складався з таких 
обов’язкових компонентів кваліфікаційного іспиту: інтегрованого тестового іспиту 
«Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування для спеціальності 
«Медицина» для здобувачів - громадян іноземних держав. 

Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» (далі – іспит «Крок 1») та іспит з 
англійської мови професійного спрямування (далі – іспит з англійської мови) для 
спеціальності «Медицина» проводилися відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.03.2018 № 334 «Про затвердження Порядку здійснення 
ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 
«22 Охорона здоров’я» та Порядку, умов та строків розроблення і проведення 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, 
затвердженого наказом МОЗ України від 19.02.2019 № 419, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 279/33250 та відповідно 
до затверджених тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів при проведенні атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань 
«22 Охорона здоров’я» (https://bit.ly/3ejoZZu). 

ЄДКІ проведено у 16 закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють 
підготовку фахівців за даною спеціальністю, з них: 11 закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО) МОЗ України, 3 медичні факультети ЗВО МОН України та 2 приватних ЗВО. 

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 02.01.2020, 
№ 1 (у редакції наказу МОЗ України від 26.08.2020 № 1966). 

Критерій «склав» встановлено у 2020 році наказом МОЗ України 
від 25.06.2020 № 1455 «Про затвердження величини критерію "склав" для 
інтегрованого тестового іспиту «Крок» та іспиту з англійської мови професійного 
спрямування як компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту» (у 
редакції наказу МОЗ України від 30.10.2020 № 2477), у зв’язку з встановленими 
карантинними обмеженнями через поширення на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
рівні: 

55,5 % правильних відповідей для іспиту «Крок 1»; 
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30,5% для Іспиту з англійської мови професійного спрямування. 

Відповідно до чинної нормативно-правової бази, у разі не складання будь- 
якого з компонентів ЄДКІ здобувач має право повторно його скласти не більше 
одного разу. 

Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення ЄДКІ 
у всіх ЗВО здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Копії зроблених 
відеозаписів були передані до Центру тестування, де забезпечено їх аналіз. 
 

II. Результати складання першого етапу ЄДКІ 

1. На перший етап ЄДКІ за даними закладів вищої освіти було 
зареєстровано 402 іноземних здобувача, які навчаються російською/українською 
мовою та 5226 іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою 
мовами. 

Перший етап ЄДКІ складали 370 іноземних здобувачів 
російськомовної/україномовної та 4684 іноземних здобувачів англомовної/ 
франкомовної форм навчання. 

2. Кількість здобувачів, які не склали ЄДКІ. 
Іспит «Крок 1» не склали: 
Серед іноземних здобувачів, які навчаються російською/українською мовами 

– 130 (35,1%) здобувачів.  
Серед іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою 

мовами 20.10.2020  – 705 (26,2%) здобувачів та 21.10.2020 – 362 (18,1%) здобувача. 

Іспит з англійської мови професійного спрямування не склали: 
Серед іноземних здобувачів, які навчаються російською/українською 

мовами, іспит з англійської мови не склали 36 (11,4%) осіб. 
Серед іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою 

мовами іспит не склали 20.10.2020  – 54 (2,2%) особи та 21.10.2020  – 30 (1,6%) 
осіб. 

 Кількість здобувачів, які не з’явилися на складання першого етапу ЄДКІ. 

Іспит «Крок 1» не складали 32 (8%) здобувача, які навчаються 
російською/українською мовами та 542 (11,6%) здобувача, які навчаються 
англійською/французькою мовами. За даними ЗВО, станом на 20.10.2020 та 
21.10.2020, 125 здобувачів були відраховані, 3 здобувача знаходились у 
академічній відпустці, 281 здобувач мав поважну (документально підтверджену) 
причину та 165 здобувачів були відсутні на іспиті без поважної причини. 

 



 

 III. Аналіз результатів складання першого етапу ЄДКІ 
Аналіз результатів складання іспиту проводиться за показником «кількість 

іноземних здобувачів ЗВО, які не склали іспит «Крок 1» та іспит з англійської 
мови професійного спрямування. 

Узагальнені результати аналізу наводяться для ЗВО, у яких кількість 
здобувачів, які складали іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного 
спрямування, є більшою 15 осіб. 

 

3.1 Аналіз результатів складання іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської 
мови професійного спрямування іноземними здобувачами, мова навчання яких 
російська/українська 

У таблиці 1 наведено дані про кількість іноземних здобувачів, мова навчання 
яких російська/українська, що не склали іспит «Крок 1» 20.10.2020.  

 
Таблиця 1. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, які не склали 

іспит «Крок 1», 20.10.2020 
(мова навчання – російська/українська) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

ВНМУ 19 10 52,6 
ДМА 47 8 17,0 
ДНМУ 3 1 33,3 
ЗДМУ 83 12 14,5 
ІФНМУ 2 1 50,0 
ЛНМУ 8 0 0,0 
НМУ 52 26 50,0 
ОНМУ 22 9 40,9 
ТНМУ 2 0 0,0 
УМСА 35 14 40,0 
ХНМУ 42 11 26,2 
КМУ 5 3 60,0 
УжНУ 12 8 66,7 
ДМІТНМ 35 25 71,4 
КНУ 1 0 0,0 
ЧНУ 2 2 100,0 

Всього: 370 130 35,1 
 

Як видно із таблиці 1, цей іспит не склали 130 осіб. Середній показник 
кількості іноземних здобувачів україно/російськомовної форми навчання, які не 
склали даний іспит, по країні становить 35,1%. 

В трьох ЗВО, а саме в ЗДМУ, ДМА та ХНМУ показник кількості здобувачів, 
які не склали іспит «Крок 1», не перевищує середній показник по країні. 

 
Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит «Крок 1», мають 

такі ЗВО: ДМІТНМ (іспит не склали 25 здобувачів із 35, що становить 71,4%), 



 

ВНМУ (іспит не склали 10 здобувачів із 19, що становить 52,6%) та НМУ (іспит 
не склали 26 здобувача із 52, що становить 50%). 

 
У таблиці 2 наведено дані про кількість іноземних здобувачів, мова навчання 

яких російська/українська, які не склали іспит з англійської мови 20.10.2020. 
Таблиця 2. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, що не склали 

іспит з англійської мови професійного спрямування 20.10.2020 
(мова навчання – російська/українська) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

ВНМУ 15 3 20,0 
ДМА 46 1 2,2 
ДНМУ 2 1 50,0 
ЗДМУ 67 0 0,0 
ІФНМУ 1 1 100,0 
ЛНМУ 6 0 0,0 
НМУ 44 5 11,4 
ОНМУ 15 1 6,7 
ТНМУ 2 0 0,0 
УМСА 35 1 2,9 
ХНМУ 39 6 15,4 
КМУ 4 0 0,0 
УжНУ 12 2 16,7 
ДМІТНМ 24 14 58,3 
КНУ 1 0 0,0 
ЧНУ 2 1 50,0 

Всього: 315 36 11,4 
 

 Як видно із таблиці 2, цей іспит не склали 36 осіб. Середній показник 
кількості здобувачів, які не склали іспит, по країні становить 11,4%. 

В ЗДМУ іспит з англійської мови професійного спрямування склали всі 
здобувачі, що складали даний іспит. 

В чотирьох ЗВО, а саме: ДМА, УМСА, ОНМУ та НМУ показник кількості 
здобувачів, які не склали іспит, не перевищує середній показник по країні. 

Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит з англійської мови, 
має ДМІТНМ (іспит не склали 14 здобувачів із 24, що становить 58,3%). 

 
3.2 Аналіз результатів складання іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської 

мови професійного спрямування іноземними здобувачами, мова навчання яких 
англійська/французька 

У таблиці 3 та 4 наведено дані про кількість іноземних здобувачів, мова 
навчання яких англійська/французька, що не склали іспит «Крок 1» 20.10.2020 та 
21.10.2020 відповідно.  

 
Таблиця 3. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, які не склали 



 

іспит «Крок 1», 20.10.2020 
(мова навчання – англійська/французька) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

БДМУ 89 13 14,6 
ВНМУ 236 34 14,4 
ДМА 256 45 17,6 
ДНМУ 81 33 40,7 
ЗДМУ 287 34 11,8 
ЛНМУ 141 25 17,7 
НМУ 232 54 23,3 
ОНМУ 347 97 28,0 
УМСА 83 23 27,7 
ХНМУ 344 85 24,7 
КМУ 148 59 39,9 
УжНУ 143 66 46,2 
ДМІТНМ 206 97 47,1 
МАЕМ 1 0 0,0 
КНУ 52 18 34,6 
ПНПУ 42 22 52,4 

Всього: 2688 705 26,2 
 

Як видно із таблиці 3, цей іспит не склали 130 осіб. Середній показник 
кількості іноземних здобувачів (мова навчання – англійська/французька), які не 
склали даний іспит, по країні становить 26,2%. 

В семи ЗВО, а саме в ЗДМУ, ВНМУ, БДМУ, ДМА, ЛНМУ, НМУ та 
ХНМУ показник кількості здобувачів, які не склали іспит «Крок 1», не перевищує 
середній показник по країні. 

 
Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит «Крок 1» 

від 20.10.2020, мають такі ЗВО: ПНПУ (іспит не склали 22 здобувача із 42, що 
становить 52,4%), ДМІТНМ (іспит не склали 97 здобувачів із 206, що становить 
47,1%) та УжНУ (іспит не склали 66 здобувача із 143, що становить 46,2%). 

 
Таблиця 4. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, які не склали 

іспит «Крок 1», 21.10.2020 
(мова навчання – англійська/французька) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

БДМУ 234 10 4,3 
ДНМУ 33 13 39,4 
ІФНМУ 219 34 15,5 
НМУ 252 39 15,5 
ОНМУ 349 66 18,9 
ТНМУ 190 17 8,9 
ХНМУ 311 34 10,9 
УжНУ 145 51 35,2 



 

ДМІТНМ 212 85 40,1 
КНУ 51 13 25,5 

Всього: 1996 362 18,1 
 

Як видно із таблиці 4, цей іспит не склали 362 особи. Середній показник 
кількості іноземних здобувачів (мова навчання – англійська/французька), які не 
склали даний іспит, по країні становить 18,1%. 

В п’яти ЗВО, а саме в БДМУ, ТНМУ, ХНМУ, ІФНМУ та НМУ показник 
кількості здобувачів, які не склали іспит «Крок 1», не перевищує середній 
показник по країні. 

 
Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит «Крок 1» 

від 21.10.2020, мають такі ЗВО: ДМІТНМ (іспит не склали 85 здобувача із 212, що 
становить 40,1%) та ДНМУ (іспит не склали 13 здобувачів із 33, що становить 
39,4%). 

 
У таблиці 5 та 6 наведено дані про кількість іноземних здобувачів, мова 

навчання яких англійська/французька, які не склали іспит з англійської мови 
професійного спрямування 20.10.2020 та 21.10.2020 відповідно. 

Таблиця 5. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, що не склали 
іспит з англійської мови професійного спрямування 20.10.2020 

(мова навчання – англійська/французька) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

БДМУ 87 0 0,0 
ВНМУ 235 0 0,0 
ДМА 242 1 0,4 
ДНМУ 80 4 5,0 
ЗДМУ 275 0 0,0 
ЛНМУ 125 0 0,0 
НМУ 211 2 0,9 
ОНМУ 329 13 4,0 
УМСА 78 0 0,0 
ХНМУ 328 7 2,1 
КМУ 147 5 3,4 
УжНУ 128 4 3,1 
ДМІТНМ 152 17 11,2 
МАЕМ 1 0 0,0 
КНУ 52 1 1,9 
ПНПУ 26 0 0,0 

Всього: 2496 54 2,2 
 

 Як видно із таблиці 5, цей іспит не склали 54 особи. Середній показник 
кількості здобувачів, які не склали іспит, по країні становить 2,2%. 

В БДМУ, ВНМУ, ЗДМУ, ЛНМУ, УМСА, МАЕМ та ПНПУ іспит з 
англійської мови професійного спрямування склали всі здобувачі, що складали 



 

даний іспит. 
В чотирьох ЗВО, а саме: ДМА, НМУ, КНУ та ХНМУ показник кількості 

здобувачів, які не склали іспит, не перевищує середній показник по країні. 
Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит з англійської мови 

від 20.10.2020, має ДМІТНМ (іспит не склали 17 здобувачів із 152, що становить 
11,2%). 

 
Таблиця 6. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, що не склали 

іспит з англійської мови професійного спрямування 21.10.2020 
(мова навчання – англійська/французька) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

БДМУ 226 0 0,0 
ДНМУ 33 0 0,0 
ІФНМУ 219 1 0,5 
НМУ 233 1 0,4 
ОНМУ 343 5 1,5 
ТНМУ 190 0 0,0 
ХНМУ 291 2 0,7 
УжНУ 134 11 8,2 
ДМІТНМ 159 10 6,3 
КНУ 50 0 0,0 

Всього: 1878 30 1,6 
 

 Як видно із таблиці 6, цей іспит не склали 30 осіб. Середній показник 
кількості здобувачів, які не склали іспит, по країні становить 1,6%. 

В БДМУ, ДНМУ, ТНМУ та КНУ іспит з англійської мови професійного 
спрямування склали всі здобувачі, що складали даний іспит. 

В чотирьох ЗВО, а саме: НМУ, ІФНМУ, ХНМУ та ОНМУ показник 
кількості здобувачів, які не склали іспит, не перевищує середній показник по 
країні. 

Найбільший відсоток здобувачів, які не склали іспит з англійської мови 
від 21.10.2020, має УжНУ (іспит не склали 11 здобувачів із 134, що становить 
8,2%). 
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