
  
 

 

Аналітична довідка 

до результатів складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок 2. Загальна лікарська підготовка»  

(здобувачі - громадяни іноземних держав) 

 
I. Загальна інформація 

26 травня 2021 року Центром тестування було проведено ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» для здобувачів - 
громадян іноземних держав у 19 закладах вищої освіти (далі – ЗВО), які здійснюють 
підготовку фахівців за спеціальністю 222 «Медицина», з них: 12 ЗВО МОЗ України, 3 
медичні факультети ЗВО МОН України та 4 приватних ЗВО (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Заклади вищої освіти, в яких було проведено іспит 26.05.2021 
 

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (далі – 
Іспит «Крок 2. ЗЛП») проводився відповідно до вимог Порядку проведення ліцензійних 
інтегрованих іспитів, введеного у дію листом МОЗ України від 12.04.2017 № 08.1-
25/58/1604-17/10192 та затверджених тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів освіти за 
спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (https://bit.ly/3ejoZZu), одночасно по 
всій країні у 85  аудиторіях. Для проведення іспиту було залучено 150 представників 
Центру тестування. 

Дата проведення Іспиту «Крок 2. ЗЛП» затверджена наказом МОЗ України 
від 16.11.2020 № 2624. 

Критерій «склав» встановлено на рівні 60,0 % правильних відповідей наказом 
МОЗ України від 22.01.2021 № 106. 

Статус іспиту як складової державної атестації передбачає можливість його 
повторного складання один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.  

https://bit.ly/3ejoZZu


Для забезпечення моніторингу за дотриманням процедури проведення Іспиту 
«Крок 2. ЗЛП» у всіх ЗВО здійснювалася відеозйомка проведення іспиту. Копії 
зроблених відеозаписів були передані до Центру тестування, де забезпечено їх аналіз.  

II. Результати складання Іспиту 

1. На Іспит «Крок 2. ЗЛП», згідно поданих від ЗВО даних, було зареєстровано 
3325 здобувачів - громадян іноземних держав, з яких:  

• 539 здобувачів - громадян іноземних держав (мова навчання – 
російська/українська); 

• 2786 здобувачів - громадян іноземних держав (мова навчання – 
англійська/французька).  

 
Рисунок 2. Кількість здобувачів, зареєстрованих на складання іспиту «Крок 2»  

 

Іспит складали 3210 здобувачів - громадян іноземних держав, з яких: 

- 509 здобувачів - громадян іноземних держав (мова навчання – російська/українська); 
- 2701 здобувачів - громадян іноземних держав (мова навчання – 

англійська/французька).

 
Рисунок 3. Кількість здобувачів, які 26.05.2021 складали іспит «Крок 2. ЗЛП»  

 



2. Іспит «Крок 2. ЗЛП» не склали 440 здобувачів. 

Серед іноземних здобувачів, які навчаються російською/українською мовою, 
іспит не склали 116 (22,8%) здобувачів.  

Серед іноземних здобувачів, які навчаються англійською/французькою мовою, 
іспит не склали 324 (12,0%) здобувачів. 

 

 
Рисунок 4. Кількість здобувачів, що не склали іспит «Крок 2. ЗЛП» 

 
Іспит не складали 115 здобувачів. 30 здобувачів україно/російськомовної форми 

навчання та 85 здобувачів англомовної форми навчання.  

За даними ЗВО станом на 26.05.2021 серед іноземних здобувачів 
україно/російськомовної форми навчання 6 здобувачів були відраховані, 24 - мали 
поважну (документально підтверджену) причину; серед іноземних здобувачів, мова 
навчання яких англійська – 12 були відраховані, 72 - мали поважну (документально 
підтверджену) причину та 1 здобувач перебував в академічній відпустці. 

 

ІІІ. Аналіз результатів складання Іспиту  
Аналіз результатів складання іспиту проводиться за показником «кількість 

суб’єктів ЗВО, які не склали ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2». Відповідно до 
чинної нормативно-правової бази, здобувачі, які не склали Іспит «Крок 2» як складову 
державної атестації, не мають права на отримання диплома про вищу освіту. 

1. Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 2. ЗЛП» 
здобувачами - громадянами іноземних держав 

Узагальнені результати аналізу наводяться для ЗВО, у яких кількість здобувачів, 
які складали Іспит «Крок 2. ЗЛП» є більшою 10 осіб. Повна інформація наведена у 
таблицях нижче. 



У таблиці 1 наведено дані щодо кількості російсько/україномовних іноземних 
здобувачів, які не склали ліцензійний іспит «Крок 2. ЗЛП» 26.05.2021.  
 

Таблиця 1. Кількість здобувачів-громадян іноземних країн, що не склали 
ліцензійний іспит «Крок 2. ЗЛП» 26.05.2021 

(мова навчання – російська/українська) 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів,  

що НЕ СКЛАЛИ іспит 

Всього % 

БДМУ 4 1 25,0 
ВНМУ 78 14 17,9 
ДДМУ 24 1 4,2 
ЗДМУ 46 1 2,2 
ІФНМУ 26 2 7,7 
ЛугДМУ 12 1 8,3 
ЛНМУ 8 0 0,0 
НМУ 30 9 30,0 
ОНМУ 32 15 46,9 
ТНМУ 1 0 0,0 
ПДМУ 26 5 19,2 
ХНМУ 69 17 24,6 
КМУ 2 0 0,0 
УжНУ 13 6 46,2 
СДУ 35 4 11,4 
ХНУ 95 33 34,7 
ДМІТНМ 4 3 75,0 
МАЕМ 3 3 100,0 
ЛМІ 1 1 100,0 
Всього: 509 116 22,8 

 
Середній показник кількості україно/російськомовних іноземних здобувачів, які не 

склали іспит, по країні становить 22,8%.  
В діаграмі на Рисунку 5 показано заклади вищої освіти, де показник кількості 

здобувачів, які не склали Іспит «Крок 2. ЗЛП» не перевищує середній показник по країні 
– 22,8%. 



 
Рисунок 5. Заклади вищої освіти, де показник кількості здобувачів, які не склали 
іспит «Крок 2» не перевищує середній показник по країні. 

В діаграмі на Рисунку 6 показано заклади вищої освіти, де показник кількості 
здобувачів, які не склали Іспит «Крок 2. ЗЛП» перевищує середній показник по країні 
– 22,8%. 

 
Рисунок 6. Заклади вищої освіти, де показник кількості здобувачів, які не склали 
іспит «Крок 2. ЗЛП» перевищує середній показник по країні. 

 



Для ЗВО, які здійснюють навчання іноземних здобувачів англійською мовою, у 
таблиці 2 наведено інформацію щодо кількості англомовних іноземних здобувачів, які 
не склали ліцензійний іспит «Krok 2. Medicine». 
 

Таблиця 2. Загальна кількість здобувачів - громадян іноземних держав 
 (мова навчання – англійська/французька), 

які не склали ліцензійний іспит «Krok 2. Medicine», 26.05.2021 
 

ЗВО СКЛАДАЛИ 
Кількість здобувачів,  

що НЕ СКЛАЛИ іспит 
Всього % 

БДМУ 232 36 15,5 
ВНМУ 156 5 3,2 
ДДМУ 137 18 13,1 
ЗДМУ 104 12 11,5 
ІФНМУ 88 1 1,1 
ЛугДМУ 189 22 11,6 
ЛНМУ 103 10 9,7 
НМУ 146 20 13,7 
ОНМУ 287 32 11,1 
ТНМУ 117 2 1,7 
ПДМУ 58 12 20,7 
ХНМУ 374 35 9,4 
КМУ 73 11 15,1 
УжНУ 120 5 4,2 
СДУ 34 1 2,9 
ХНУ 375 61 16,3 
ДМІТНМ 101 37 36,6 
МАЕМ 7 4 57,1 
Всього: 2701 324 12,0 

 
Середній показник кількості англомовних іноземних здобувачів, які не склали 

іспит, по країні становить 12,0%.  

В діаграмі на Рисунку 7 показано заклади вищої освіти, де показник кількості 
здобувачів, які не склали іспит «Krok 2. Medicine» не перевищує середній показник по 
країні - 12,0%.  



 
Рисунок 7. Заклади вищої освіти, де показник кількості здобувачів, які не склали 
іспит «Krok 2. Medicine» не перевищує середній показник по країні. 

В діаграмі на Рисунку 8 показано заклади вищої освіти, де показник кількості 
здобувачів, які не склали іспит «Krok 2. Medicine» перевищує середній показник по 
країні - 12,0%.  

 
Рисунок 8. Заклади освіти, де показник кількості здобувачів, які не склали іспит 
«Krok 2. Medicine» перевищує середній показник по країні. 
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СКЛАДАЛИ НЕ СКЛАЛИ



ІV. Діаграми психометрії тестових завдань 
 

 
Рисунок 9. Діаграма психометрії тестових завдань ліцензійного іспиту 

«Крок 2. ЗЛП» 26.05.2021 

 
Рисунок 10. Діаграма психометрії тестових завдань ліцензійного іспиту 

«Krok 2. Medicine» 26.05.2021 
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