
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 

 

30 серпня 2022 року               Київ                 № 1569       

  

 

 

Про внесення змін до Графіка проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та 

тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» у 2022 році 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року № 33/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 

березня 2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента 

України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 

року № 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року                   

№ 2263-ІХ  «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 12 серпня 

2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

19 березня 2022 року № 316 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої 

освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» в умовах воєнного стану», пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 3 розділу ІІІ 

Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 
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419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 

279/33250, пункту 5 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів 

фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 

563/3003, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Графіка проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та 

тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 

Охорона здоров’я» у 2022 році, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 25 серпня 2021 року № 1784 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2022 року № 667), 

виклавши його в новій редакції, що додається. 

  

2. Директору державної організації «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (Олійник Л.В.) та 

ректорам закладів вищої та післядипломної освіти, що здійснюють підготовку 

фахівців за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», забезпечити 

виконання Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році у 

межах своїх повноважень. 

  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра  Микичак І. В. 

  

  

Міністр   Віктор ЛЯШКО 
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