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університету імені О.О. Богомольця 
Амосовій К.М.  

 
Шановна Катерино Миколаївна!  

 
Центр тестування у відповідь на лист Національного медичного 

університету (далі – НМУ, Університет) від 05.03.2018 № 120/1-293 повторно 
надає копії діючих нормативно-правових актів, які визначають Центр 
тестування як єдину уповноважену МОЗ України державну організацію 
для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». Це:  

накази МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення 
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою 
напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 11.09.1998 за № 563/3003; 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», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 10.02.1999 за № 563/3003; від 31.01.2005 № 53 «Про 
затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної 
атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів 
акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за № 244/10524; від 20.11.2006 № 762 
«Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна 
лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-
інтернів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за 
№ 1269/13143; від 20.11.2006 № 763 «Про запровадження ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної 
атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю 
«стоматологія», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за 
№ 1270/13144;  

накази МОН України, якими затверджено та введено у дію Галузеві 
стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-
професійні програми), що погоджені з Міністерством праці та соціальної 



політики: наказ МОН України від 16.04.2003 № 239; наказ МОН України від 
28.07.2003 № 504; наказ МОН України від 29.07.2004 № 629. 

Також повторно додаємо листи МОЗ України від 28.11.2017 №08.1-
30/31652 і МОН України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17, у яких 
підтверджується, що Центр тестування є єдиною організацією, що проводить 
ліцензійні інтегровані іспити «Крок».  

Таким чином, вказані вище документи є обґрунтуванням для проведення 
відповідно до статті 35 пункту 2 частини другої Закону України «Про публічні 
закупівлі» закупівлі Університетом послуги у Центру тестування за 
переговорною процедурою.   

Також звертаємо увагу НМУ на факт проведення Університетом 
переговорної процедури закупівель послуг лише на підставі одного листа 
(закупівля іноземної навчальної літератури у ФОП Чернова Г.А.). І навпаки, 
Центр тестування, є єдиною організацією для проведення ліцензійних 
інтегрованих іспитів, що підтверджується вказаними нормативними та іншими 
документами, що є підставою застосування саме переговорної процедури 
закупівлі.  

Більше того, застосування інших тендерних процедур, в тому числі 
процедури відкритих торгів, де замовник вибирає виконавця для здійснення 
державного контролю якості підготовки фахівців у формі ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок», які проводяться лише Центром тестування за 
єдиною стандартизованою методикою одночасно у всіх закладах вищої освіти, 
суперечитиме чинній нормативно-правовій базі системи ліцензійних 
інтегрованих іспитів та призведе до повторного зриву самих іспитів в НМУ.  

Щодо Вашої пропозиції стосовно проведення перемовин щодо порядку 
укладання договору по надання послуг з проведення ліцензійних інтегрованих 
іспитів «Крок» у 2018 році, запрошуємо Вас 7 березня до Центру тестування за 
адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 41. Чекаємо на Вашу пропозицію щодо 
часу.   

 
 

Директор         І.  Булах  
 
 

Додатки:  
1. Наказ МОЗ України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження 

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 
освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003.  

2. Наказ 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», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
10.02.1999 за № 563/3003. 

3. Наказ МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження 
Положення про організацію та порядок проведення державної атестації 
студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів 
акредитації за напрямом підготовки «Медицина», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за № 244/10524  

4. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 № 762 «Про запровадження 
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як 
складової частини державної атестації лікарів-інтернів», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 06.12.2006 за № 1269/13143  

5. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 № 763 «Про запровадження 
ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини 
державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за 
спеціальністю «стоматологія», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
06.12.2006 за № 1270/13144  

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 239 «Про 
затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 
підготовки 1101 «Медицина» (за спеціальностями: 7.110101 «Лікувальна 
справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа»). 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2003 № 504 наказ 
МОН України від 28.07.2003 № 504 «Про затвердження складових галузевих 
стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина» 
(із спеціальності 7.110106 «Стоматологія»). 

8. Наказ МОН України від 29.07.2004 № 629 «Про затвердження складових 
галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 7.110201 «Фармація», 
7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», 7.110204 «Технологія 
фармацевтичних препаратів», 7.110206 «Клінічна фармація» напряму 
підготовки 1102 «Фармація» та спеціальності 6.110100 «Лабораторна 
діагностика» напряму підготовки 1101 «Медицина».  

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-
17 «Про  статус ДО «Центр тестування».   

10. Лист Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.2017 № 08.1-
30/31652 «Про статус ДО «Центр тестування». 
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