
 

  
 

 

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 «Фармація» 

(для іноземних здобувачів) 
 

I. Загальна інформація 

09 лютого 2021 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 
«Фармація» 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 «Фармація» 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 
(далі – Порядок), 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 було проведено у 2 закладах вищої освіти МОЗ України (далі – ЗВО), 
які здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю. 

Дата проведення іспитів затверджена наказом МОЗ України від 16.11.2020 
№ 2624. 

Критерій «склав» встановлено у 2021 році наказом МОЗ України 
від 22.01.2021 № 106 на рівні: 

60,0 % правильних відповідей для іспиту «Крок 1»; 
30,5% для Іспиту з англійської мови. 

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. 

https://bit.ly/3ejoZZu


 

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 14 іноземних здобувачів, які навчаються російською/українською 
мовою та 60 іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою 
мовами. 

Перший етап ЄДКІ складали 14 іноземних здобувачів 
російськомовної/україномовної та 60 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 – 5 (71,4%) здобувачів.  

• серед іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою 
мовами – 16 (53,3%) здобувачів. 

Іспит з англійської мови склали всі здобувачі, які складали даний іспит. 

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. 

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, які не склали іспит «Крок 1» 09.02.2021.  

 

Таблиця 1. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, які не склали 
іспит «Крок 1» 09.02.2021 

(мова навчання – російська/українська) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

НФУ 7 5 71,4 
Всього: 7 5 71,4 

Як видно із таблиці 1, цей іспит не склали 5 здобувачів (71,4%) НФУ. 
Іспит з англійської мови 09.02.2021 склали всі здобувачі-громадяни 

іноземних країн (7 осіб), мова навчання яких російська/українська), які складали 
даний іспит. 



 

3.2 Аналіз результатів складання іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської 
мови професійного спрямування іноземними здобувачами, мова навчання яких 
англійська/французька 

У таблиці 2 наведено дані про кількість іноземних здобувачів, мова навчання 
яких англійська/французька, які не склали іспит «Крок 1» 09.02.2021 

 
Таблиця 2. Кількість здобувачів - громадян іноземних країн, які не склали 

іспит «Крок 1» 09.02.2021 
(мова навчання – англійська/французька) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів, що  

НЕ СКЛАЛИ іспит 
Контракт Контракт % 

ТНМУ 3 2 66,7 
НФУ 27 14 51,9 

Всього: 30 16 53,3 

Як видно із таблиці 2, цей іспит не склали 16 осіб. Середній показник 
кількості іноземних здобувачів (мова навчання – англійська/французька), які не 
склали даний іспит, по країні становить 53,3%. 

 
Іспит з англійської мови 09.02.2021 склали всі іноземні здобувачів, мова 

навчання яких англійська/французька, які складали даний іспит.  
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