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Відповідно до умов контракту зобов’язання перед Міністерством охорони
здоров’я України та колективом ДО «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина»
і «Фармація» при МОЗ України» (далі – Центр тестування) за період з
13.02.2014 по 29.11.2018 (далі – звітний період) директором виконано повністю.
У звітний період Центр тестування працював за такими основними
напрямами:
 ліцензійні інтегровані іспити «КРОК» – організація та проведення;
методична та інформаційна підтримка, удосконалення системи ліцензійних
іспитів «Крок»;
 моніторинг якості медичної освіти – організаційно-методичний
супровід та проведення порівняльних досліджень на додипломному та
післядипломному етапах підготовки лікарів; проведення IFOM у веб-форматі;
 удосконалення змісту медичної освіти – участь у створенні
стандартів нового покоління; розробка моделі системи післядипломної освіти;
розробка моделі конкурсного е-вступу до інтернатури;
 дослідницька та проектна діяльність.
1.

Виконання основних статутних завдань Центру тестування
Організація та проведення ліцензійних іспитів

У звітний період у межах основного статутного завдання Центру
тестування забезпечено проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»
відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України Графіків
проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів, зокрема:
у 2014 році Центром тестування було проведено ліцензійні іспити
«Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Медицина»; «Крок 1»,
«Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Стоматологія»; «Крок 1» та «Крок 2»
для спеціальності «Фармація»; «Крок 2» (у статусі пілотного) для спеціальності
«Лабораторна діагностика»; «Крок 2» для спеціальності «Медична психологія»;
«Крок М» для спеціальностей «Акушерська справа», «Медико-профілактична
справа», «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Крок Б» для
спеціальності «Сестринська справа». Всього було здійснено стандартизоване
тестування 44339 студентів / інтернів, з них 37232 вітчизняних та 7107
іноземних;
у 2015 році Центром тестування було проведено ліцензійні іспити
«Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Медицина»; «Крок 1»,
«Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Стоматологія»; «Крок 1» та «Крок 2»
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для спеціальності «Фармація»; «Крок 1» для заочної форми навчання
спеціальності «Фармація» (у статусі пілотного); «Крок 2», «Крок 3», «Крок Б»
та «Крок М» (у статусі пілотного) для спеціальності «Лабораторна
діагностика»; «Крок 2» для спеціальності «Медична психологія»; «Крок 2» для
спеціальності «Клінічна фармація»; «Крок 2» для спеціальності «Технологія
парфумерно-косметичних засобів»; «Крок М» для спеціальностей «Акушерська
справа», «Медико-профілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна
справа» та «Крок Б» для спеціальності «Сестринська справа». Всього було
здійснено стандартизоване тестування 52363 студентів / інтернів (з них 45298
вітчизняних та 7065 іноземних);
у 2016 році Центром тестування було проведено ліцензійні іспити
«Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Медицина»; «Крок 1»,
«Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Стоматологія»; «Крок 1» та «Крок 2»
для спеціальності «Фармація»; «Крок 1» для заочної форми навчання
спеціальності «Фармація» (у статусі пілотного); «Крок 2», «Крок 3», «Крок Б»
та «Крок М» для спеціальності «Лабораторна діагностика»; «Крок 2» для
спеціальності «Медична психологія»; «Крок 2» для спеціальності «Клінічна
фармація»; «Крок 2» для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних
засобів»; «Крок М» для спеціальностей «Акушерська справа», «Медикопрофілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та
«Крок Б» для спеціальності «Сестринська справа». Всього було здійснено
стандартизоване тестування 55697 студентів / інтернів, з них 46876 вітчизняних
та 8821 іноземних;
у 2017 році Центром тестування було проведено ліцензійні іспити
«Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Медицина»; «Крок 1»,
«Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Стоматологія»; «Крок 1», «Крок 2» та
«Крок 3» (у статусі пілотного) для спеціальності «Фармація»; «Крок 1» для
заочної форми навчання спеціальності «Фармація» (у статусі пілотного); «Крок
2», «Крок 3», «Крок Б» та «Крок М» для спеціальності «Лабораторна
діагностика»; «Крок 2» для спеціальності «Медична психологія»; «Крок 2» для
спеціальності «Клінічна фармація»; «Крок 2» для спеціальності «Технологія
парфумерно-косметичних засобів»; «Крок М» для спеціальностей «Акушерська
справа», «Медико-профілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна
справа» та «Крок Б» для спеціальності «Сестринська справа». Всього було
здійснено стандартизоване тестування 55122 студентів / інтернів, з них 44003
вітчизняних та 8637 іноземних;
у 2018 році Центром тестування було проведено ліцензійні іспити
«Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Медицина»; «Крок 1»,
«Крок 2» та «Крок 3» для спеціальності «Стоматологія»; «Крок 1», «Крок 2» та
«Крок 3» (у статусі пілотного) для спеціальності «Фармація», «Крок 1» для
заочної форми навчання спеціальності «Фармація» (у статусі пілотного); «Крок
2», «Крок 3», «Крок Б» та «Крок М» для спеціальності «Лабораторна
діагностика»; «Крок 2» для спеціальності «Медична психологія»; «Крок 2» для
спеціальності «Клінічна фармація»; «Крок 2» для спеціальності «Технологія
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парфумерно-косметичних засобів»; «Крок М» для спеціальностей «Акушерська
справа», «Медико-профілактична справа», «Сестринська справа», «Лікувальна
справа» та «Крок Б» для спеціальності «Сестринська справа». Всього було
здійснено стандартизоване тестування 57128 студентів / інтернів, з них 47660
вітчизняних та 9468 іноземних.
У 2014 році зважаючи на соціально-політичну ситуацію, що склалася в
окремих регіонах України, було вжито додаткових заходів, що дозволили не
допустити зрив проведення ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2» у
навчальних закладах, розміщених на окупованих територіях, зокрема в
Кримському державному медичному університеті (м. Сімферополь),
Луганському державному медичному університеті (м. Луганськ) та Донецькому
національному медичному університеті (м. Донецьк). Всі іспити були проведені
згідно затвердженого Міністерством охорони здоров’я України Графіка.
За результатами кожного проведеного ліцензійного іспиту «Крок»
підготовлено:
 обов’язкові звітні форми, визначені Порядком проведення ліцензійних
інтегрованих іспитів, а саме: звіт з поіменними результатами іспиту, звіт з
деталізованими результатами іспиту за дисциплінами та змістовими розділами
іспиту; групові звіти з результатами складання іспиту у розрізі закладів вищої
освіти, факультетів, навчальних груп та контингенту студентів / інтернів
(громадяни України / громадяни іноземних країн, бюджетна / контрактна
форми навчання). Додатково для студентів-громадян іноземних держав
розроблена звітна форма щодо групування студентів по країні проживання. Для
лікарів-інтернів надсилалися результати складання ліцензійного іспиту
за спеціальностями інтернатури;
 аналітичні довідки, у яких представлено аналіз результатів складання
іспиту за контингентом студентів (громадяни України / громадяни іноземних
країн, бюджетна / контрактна форми навчання); порівняльні середні результати
вищих навчальних закладів; дані щодо кількості студентів, які не склали іспит;
результати складання іспиту за субтестами відповідно до структури змісту
іспиту, результати психометричного аналізу та якості тесту. Починаючи з 2016
року аналітичні довідки доповнені інформацією щодо дотримання Порядку
проведення ліцензійних іспитів, а з 2017 – даними щодо психометричних
характеристик – індексу складності та індексу дискримінації кожного тестового
завдання, а також інформацією, який відсоток студентів обрав ту чи іншу
відповідь на тестове завдання. Аналітичні довідки оприлюднено на сайті
Центру тестування (http://testcentr.org.ua/).
Починаючи з 2017 року для забезпечення додаткових заходів для
проведення належної ідентифікації студентів / інтернів, зокрема студентів
іноземних країн, які складають ліцензійні інтегровані іспиту «Крок» Центр
тестування розпочав співробітництво з уповноваженими органами – Службою
безпеки України та ГУ Національної поліції. Так, у 2017 році СБУ спільно з
Центом тестування виявлено 18 студентів, які намагалися скласти іспит «Крок»
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за допомогою підставних осіб. Цим студентам анульовано результат іспиту.
Забезпечення діяльності Центру тестування
Для реалізації своїх статутних завдань Центр тестування у 2014 році мав
штат в кількості 23 штатних одиниці. У зв’язку із розширенням статутних
завдань Центру тестування та значним збільшенням обсягу роботи з метою
належного кадрового складу та структури організації директором Центру
тестування забезпечено у 2017 році збільшення штату Центру тестування до 29
штатних одиниць, а з 2019 року – до 37 штатних одиниць.
У 2017 році Центр тестування переїхав у нове приміщення, яке
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська 41. Директором Центру
тестування забезпечено у стислі терміни здійснення ремонту нового
приміщення, розгортання технології та облаштування нового приміщення для
виконання статутних функцій організації. Проведення цих заходів у стислий
термін (2 місяці) дало можливість належно провести ліцензійні іспити
відповідно до затвердженого графіку.
Впродовж звітного періоду приведено у відповідність до змін у
законодавстві України установчі документи Центру тестування, зокрема:
 у 2016 році у зв’язку зі зміною законодавства України Центром
тестування було приведено Статут організації у відповідність до таких змін;
 у 2018 році на виконання розпорядження МОЗ (лист МОЗ України
від 03.04.2018 № 48) та з метою приведення Статуту організації у відповідність
до Примірного статуту державної організації, що належать до сфери управління
МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 03.11.2017 № 1362,
Центром тестування було розроблено та подано на затвердження до МОЗ
України Проект Статуту Центру тестування у новій редакції. Статут
затверджено наказом МОЗ України від 21.11.2018 № 2161;
 у 2016 році Центр тестування отримав підтвердження податкового
статусу неприбуткової організації шляхом проходження процедури
підтвердження відповідності вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133
Податкового кодексу України.
Впродовж звітного періоду Центр тестування сприяв проведенню
уповноваженими органами контрольних заходів (ревізії, аудити, перевірки)
щодо діяльності організації, зокрема:
 у 2017 році Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального
страхування України в м. Києві було проведено документальну планову
перевірку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за період з
01.01.2003 по 30.06.2017. Результати перевірки зафіксовані у Акті
від 08.09.2017 № 41;
 у 2017 році Антимонопольним комітетом України було здійснено
дослідження відповідності вимогам законодавства про захист економічної
конкуренції порядку проведення Центром тестування ліцензійних іспитів
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«Крок», а також у частині порядку формування вартості послуг Центру
тестування з проведення іспитів. Дослідження здійснювалося у період з квітня
2017 року по листопад 2017 року, в який Центром тестування було надано всі
запитувані документи, у тому числі документи з розрахунку вартості
калькуляції ліцензійних іспитів на одного студента, за період 2015–2017 роки.
За результатами дослідження ознак порушення Центром тестування
законодавства про захист економічної конкуренції не виявлено та
констатовано позитивний ефект від запровадження та функціонування
системи ліцензійних інтегрованих іспитів;
 у період з 24.07.2018 до 19.10.2018 Державною аудиторською
службою України було проведено плановий державний фінансовий аудит
діяльності Центру тестування за період з 01.01.2015 до 01.07.2018. Відповідно
до наведених у аудиторському звіті даних аналізу ефективності фінансовогосподарської діяльності Центру тестування за 2015–2017 роки за сукупністю
коефіцієнтів, що характеризують прибутковість активів, фінансовий стан,
платоспроможність та ліквідність, визначено загальну оцінку ефективності
управління Центром тестування, за якою ефективність управління Центром
тестування у 2016 та 2017 роках знаходиться на високому рівні. Високий рівень
управління Центром за фінансовими коефіцієнтами у 2016–2017 роках
підтверджено також методикою № 170, а Методичними рекомендаціями № 253
– задовільною;
 у період з 08.10.2018 до 19.10.2018 Державною аудиторською
службою України було проведено ревізію окремих питань фінансовогосподарської діяльності Центру тестування за період з 01.01.2015 по
01.07.2018.
Сприяння реалізації державної політики щодо розробки і впровадження
стандартів вищої освіти
З 2015 року відповідно до наказу МОЗ України від 09.11.2015 № 733
директор Центру тестування та його заступник є членами координаційної групи
МОЗ України для формування переліку спеціалізацій та розроблення стандартів
вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».
На виконання вказаного вище наказу та забезпечення розробки стандартів
нового покоління для галузі знань «Охорона здоров’я», Центр тестування
впродовж 2015–2016 років забезпечив організацію та проведення таких
установчих та робочих нарад:
 Робоча нарада МОЗ України за участю перших проректорів,
завідувачів
науково-методичних
лабораторій
з
питань
медичної
(фармацевтичної) освіти ВНЗ щодо обговорення та затвердження проекту
спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» (12.03.2015, м. Київ, на базі
НМУ імені О.О.Богомольця);
 Установча нарада Координаційної групи МОЗ України щодо
розробки переліку спеціалізацій для спеціальностей галузі знань «Охорона
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здоров’я» (11–12.11 2015, м. Дніпро, на базі Дніпропетровської медичної
академії);
 Робоча нарада Координаційної та робочих груп МОЗ України щодо
затвердження спеціалізацій для спеціальностей галузі знань «Охорона
здоров’я». У рамках цієї наради Центром тестування для голів та заступників
голів Робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти за спеціальностями
галузі знань «Охорона здоров’я» було проведено тренінг щодо методики
розробки стандартів вищої освіти (26.01.2016, м. Київ, на базі Національної
наукової медичної бібліотеки);
 2-га Робоча нарада Координаційної та робочих груп МОЗ України
щодо обговорення розроблених Робочими групами 15 (п’ятнадцяти) проектів
стандартів для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» ступенів
«магістр», «бакалавр», «молодший бакалавр» (10–11.03.2016, м. Чернівці, на
базі Буковинського державного медичного університету).
Центром тестування забезпечено громадське обговорення розроблених
проектів стандартів за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»
шляхом оприлюднення їх на своєму офіційному сайті.
Доопрацьовані з урахуванням результатів громадського обговорення
Проекти стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона
здоров’я» були схвалені на Всеукраїнській навчально-науковій конференції з
міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (1213.05.2016, м. Тернопіль, на базі Тернопільського державного медичного
університету). Схвалені проекти стандартів передані до Науково-методичних
рад Міністерства освіти та науки України для їх затвердження в установленому
порядку.
Моніторинг стану та рівня навчально-методичної роботи у вищих
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах
Протягом 2013–2014 років Центр тестування на виконання наказу
МОЗ України від 24.10.2012 № 834 «Про навчально-методичну діяльність
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І – ІV рівнів
акредитації» взяв участь у роботі моніторингових груп щодо оцінки стану та
рівня навчально-методичної роботи у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах. У межах своєї компетенції Центром тестування
забезпечено:
1. Здійснення моніторингу якості підготовки студентів / інтернів за
результатами їх державної атестації, зокрема за результатами складання
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»;
2. Здійснення моніторингу за підготовкою до практично-орієнтованого
державного іспиту, зокрема наявність тренінгових центрів та їх можливостей
для набуття практичних навичок студентами відповідно до Списку 4
(лабораторні та інструментальні дослідження) та Списку 5 (медичні
маніпуляції) Галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ спеціаліста за
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спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична
справа» та «Стоматологія» напряму підготовки «Медицина»);
3. Розробку анкет для студентів / інтернів щодо рівня їх практичної
підготовки та стану навчально-методичної діяльності ВНЗ та обробку
результатів анкетування.
За результатами роботи моніторингових груп Центром тестування
підготовлені аналітичні матеріали щодо аналізу результатів складання у ВНЗ
ліцензійних іспитів у період з 2011 до 2014 року, на основі якого сформульовані
пропозиції щодо поліпшення підготовки студентів та лікарів-інтернів до
державної атестації у формі ліцензійних іспитів фокусно для кожного ВНЗ та
кожної спеціальності. Ці аналітичні матеріали представлені у Довідках про
результати моніторингу рівня та стану навчально-методичної діяльності у ВНЗ,
які передані до МОЗ України. У цих Довідках також представлено результати
анкетування студентів / інтернів ВНЗ, які доповідалися на Х Ювілейній
Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю
(ТДМУ, 2013).
Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти МОЗ України
У 2013 році Міністерством охорони здоров’я України було доручено
Центру тестування розробити методику галузевого рейтингового оцінювання
діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
МОЗ України. На виконання цього доручення Центром тестування були
розроблені та погоджені з усіма ВНЗ та закладами післядипломної освіти
МОЗ України показники галузевого рейтингового оцінювання та Методика
його розрахунку. Ці показники та Методика розрахунку були затверджені
наказом МОЗ України від 22.11.2013 № 1000 «Про рейтингове оцінювання
діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів
післядипломної освіти МОЗ України».
Пунктом 2 цього наказу на Департамент роботи з персоналом, освіти та
науки МОЗ України та Центр тестування було покладено обов’язки, щодо
визначення галузевого рейтингу.
За розпорядженням МОЗ України Центром тестування у 2013, 2014 та
2015 роках було проведено збір та обробку даних (показників та матеріалів, що
подаються разом із показниками), поданих ВНЗ та закладами післядипломної
освіти МОЗ України, з подальшим їх аналізом. За результатами проведеного
аналізу поданих даних Центром тестування здійснено моніторинг діяльності
ВНЗ та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2013, 2014 та 2015 роках
за 40 показниками з таких 8 розділів: навчально-методична робота; наукова
діяльність; кадрова політика; міжнародне, державне та галузеве визнання
роботи; виховна робота; лікувальна робота; матеріально-технічне забезпечення;
фінансова і господарська діяльність.
Для здійснення аналізу Центром тестування було створено базу даних,
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яка дозволяє автоматизувати розрахунок величин показників за відповідними
формулами, що вказані в Методиці розрахунку.
З метою уніфікації форм подачі даних (показників та матеріалів,
що подаються разом із показниками) для визначення галузевого рейтингу були
сформовані зразки таблиць, які були надіслані до ВНЗ та закладів
післядипломної освіти МОЗ України та оприлюднені на сайті Центру
тестування (testcentr.org.ua).
Перед введенням даних для подальшого обрахування було здійснено
перевірку достовірності даних (верифікацію) за зовнішніми офіційними
та іншими джерелами інформації.
Так, наприклад, показник «Число виданих за звітний рік підручників з
грифом МОН України, МОЗ України та ЦМК МОЗ України на 100 ПВС, у тому
числі англійською мовою» перевірявся згідно поданих копій завірених
сторінок, які містять інформацію про назву, гриф та рік видання підручника. У
випадку відсутності сторінок, що містили таку інформацію, було здійснено
перевірку вихідних даних підручників на веб-сайтах видавництв. Показник
«Індекс Хірша (h-індекс) ВНЗ МОЗ України за показниками наукометричної
бази даних Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського» перевірявся
згідно з даними наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки
ім. В.І. Вернадського
станом
на
27.01.2014
(офіційний
сайт:
http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/).
Результати галузевого рейтингового оцінювання діяльності 15 ВНЗ та
3 закладів післядипломної освіти МОЗ України за 40 основними показниками
діяльності у календарному році були опубліковані у статистичних довідниках:
Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за
2013 календарний рік;
Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за
2014 календарний рік;
Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за
2015 календарний рік.
У вказаних статистичних довідниках, зокрема наведені рейтингові
матриці 15 ВНЗ та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України за кожним
показником, групою показників і в цілому щодо діяльності закладу. У кожній
таблиці результати рейтингового оцінювання представлені за шкалою
успішності, досконалості та конкурентоспроможності: успішна, достатньо
успішна, частково успішна та проблемна.
Дані галузевого рейтингового оцінювання використовувалися, в тому
числі і МОЗ України, для оцінки діяльності ВНЗ та закладів післядипломної
освіти.
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2.

Розвиток нормативно-правової бази системи ліцензійних
інтегрованих іспитів «Крок»
Оновлення Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

У 2017 році Центр тестування розробив оновлений Порядок проведення
ліцензійних інтегрованих іспитів, який погоджено МОЗ України 12.04.2017.
Оновлений Порядок доповнено у частині забезпечення неможливості
використання заборонених технічних засобів під час проведення ліцензійних
іспитів та забезпечення захисту екзаменаційних матеріалів шляхом залучення
поліції охорони Національної поліції України. У ньому також уточнено: права
та обов’язки осіб, які складають ліцензійні іспити; відповідальність закладів
вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ України за якісну
підготовку студентів / інтернів до складання ліцензійних іспитів; умови
реєстрації студентів / інтернів на складання ліцензійних іспитів (допуск та
участь); процедура проведення ліцензійних іспитів; форми представлення
результатів; процедура, правила та порядок анулювання і скасування
результатів ліцензійних іспитів.
Розроблення проектів нормативно-правових актів системи ліцензійних
інтегрованих іспитів
У звітний період Центром тестування розроблено та подано до
Міністерства охорони здоров’я України для затвердження в установленому
порядку проекти таких нормативно-правових актів:
 Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями
галузі знань «Охорона здоров’я», у якому визначено основні засади проведення
єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої
освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», умови та
строки його проведення;
 Проект Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів
фахівців з вищою освітою у галузі знань «Охорона здоров’я», у якому
визначено нормативно-правові, організаційні та процедурні засади
функціонування системи ліцензійних інтегрованих іспитів для фахівців з
вищою освітою у галузі знань «Охорона здоров’я»;
 Проект Положення про Комісію зі змісту освіти і стандартизованої
оцінки якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я», у якому
визначено нормативно-правові, організаційні та процедурні засади
функціонування системи ліцензійних інтегрованих іспитів для фахівців з
вищою освітою у галузі знань «Охорона здоров’я». У проекті Положення також
визначено завдання, повноваження, порядок утворення та організаційну
структуру Комісії.
від

Виконання розпоряджень МОЗ України щодо реалізації Постанови КМУ
28.03.2018 № 275 «Деякі питання проведення міжнародного
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моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році»
На виконання окремого доручення заступника Міністра охорони здоров’я
від 31.07.2018 № 25 Центр тестування підготував аналітичний матеріал
«Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний досвід». Для його
підготовки було здійснено дослідження у відкритих інтернет-ресурсах та у
провідних медичних виданнях, медичних освітніх журналах ключових понять,
що входять до визначення «Міжнародне моніторингове дослідження якості
вищої медичної освіти», а також вивчено та проаналізовано міжнародний
досвід проведення міжнародних моніторингових досліджень.
За результатами дослідження можна стверджувати про: відсутність
єдиного універсального інструменту здійснення міжнародного моніторингового
дослідження; наявність різних інструментів міжнародного моніторингового
дослідження залежно від мети дослідження, рівня проведення, об’єкту
дослідження,
методів
проведення
моніторингу
та
оцінювання,
індикаторів / показників, критеріїв та стандартів їх оцінювання, етапів
проведення. Також можна стверджувати, що проведення Міжнародного
моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти з використанням
лише існуючого стандартизованого тесту будь-якої іноземної агенції з оцінки
якості рівня знань майбутніх лікарів є недостатнім, оскільки він виконує лише
одну функцію – оцінювання, що не вичерпує та не вирішує завдань інших
функцій, які повинен виконувати моніторинг.
На основі Міжнародного стандарту базової (додипломної) медичної
освіти (2003, 2015 рік) Всесвітньої організації медичної освіти (WFME)
сформульовано мету та індикатори міжнародного моніторингового
дослідження якості вищої медичної освіти.
У Триплеті стандартів визначені категорії якості медичної освіти, у т.ч.
структура, процес та кінцевий результат. Визначення якості медичної освіти у
порівняння з Міжнародними стандартами включають 9 категорій:
1. Місія і завдання.
2. Освітня програма.
3. Оцінювання студентів.
4. Студенти.
5. Академічний штат / професорсько-викладацький штат.
6. Основні ресурси.
7. Оцінювання програми.
8. Керівництво та адміністрування.
9. Постійне оновлення.
Метою моніторингового дослідження є визначення відповідності різних
сфер освітнього процесу вищих навчальних закладів України, що здійснюють
підготовку лікарів, всесвітньо визнаним еталонним міжнародним критеріям
медичної освіти; визначення основних недоліків різних сфер освітнього
процесу та шляхів їх вирішення задля побудови в Україні ефективної системи
медичної освіти, що відповідає найкращим світовим практикам.
Для визначення якості вищої медичної освіти заклади вищої освіти мають
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бути оцінені відповідно до визначеного міжнародного стандарту за вказаними
вище всіма 9-ма категоріями основних сфер своєї освітньої діяльності або
декількома, які мають відображати як результат, так і процес, і ставлення.
Повний текст аналітичного матеріалу опубліковано в науковопрактичному журналі «Медична освіта», 3(79)/2018, стор. 5-12.
Нормативне забезпечення реалізації Постанови КМУ від 28.03.2018
№334 «Про затвердження порядку здійснення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за
спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»
Для нормативного забезпечення реалізації Постанови КМУ від 28.03.2018
№ 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту здобувачів освітнього ступеня магістра за
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» Центром тестування
розроблено та подано до МОЗ України наступні проекти наказів:
Методика розрахунку вартості розробки та проведення єдиного
державного кваліфікаційного іспиту, в якій визначено механізм формування
вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань
«Охорона здоров’я» та методика визначення калькуляції вартості на підготовку,
проведення та обробку інтегрованого іспиту «Крок» та іспиту з іноземної мови
професійного спрямування на одного студента.
Порядок визначення іноземної агенції, якою буде розроблено та
організовано міжнародний іспит з основ медицини, в якому визначено критерії,
принципи відбору та механізм визначення на конкурсних засадах іноземної
агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів, якою буде розроблено та
організовано міжнародний іспит з основ медицини. Зокрема, основними
критеріями, за якими здійснюється відбір іноземної агенції, визначено:
1. Наявність досвіду з розроблення та організації міжнародного іспиту з
основ медицини у формі стандартизованого тесту.
2. Наявність визнання міжнародними організаціями, що координують
питання змісту та якості медичної освіти, зокрема, але не вичерпуючи,
Association for Medical Education in Europe (AMEE), World Federation for Medical
Education (WFME) та ін.
3. Використання розробленого іноземною агенцією міжнародного іспиту
з основ медицини як кваліфікаційного іспиту для атестації студентів у інших
країнах.
4. Належне кадрове забезпечення розроблення міжнародного іспиту з
основ медицини.
5. Достатнє матеріально-технічне забезпечення для здійснення оцінки
результатів міжнародного іспиту з основ медицини.
Порядок умов та строків проведення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту, в якому визначено основні засади проведення єдиного
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державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти
магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»; умови та
строки його проведення; механізм реєстрації студентів на складання тестових
компонентів кваліфікаційного іспиту – інтегрованого іспиту «Крок», іспиту з
англійської мови професійного спрямування, міжнародного іспиту з основ
медицини; критерії оцінювання тестових компонентів кваліфікаційного іспиту.
У цьому проекті Центр тестування також запропонував величини критерію
«склав» для інтегрованого іспиту «Крок» та іспиту з англійської мови
професійного спрямування та метод встановлення величини критерію «склав»
для міжнародного іспиту з основ медицини.
3.

Розвиток технології ліцензійних інтегрованих іспитів

Інформаційна підтримка в інтернет-просторі технології ліцензійних
інтегрованих іспитів
У лютому 2017 року Центром тестування було здійснено редизайн свого
сайту, який забезпечив перехід на адаптивний дизайн (Responsive web design);
перехід на захищений протокол https; оптимізацію швидкості роботи сайту;
спрощення інтерфейсу користувача; орієнтацію на «студента/інтерна»; зручний
доступ до даних для усіх категорій користувачів; акцент на найбільш
запитувану інформацію.
У січні 2017 року було відкрито сторінку Центру тестування у Facebook.
Експертиза технології ліцензійних іспитів міжнародними експертами
NBME
У березні 2017 року провідні експерти Національної ради медичних
екзаменаторів (National Board of Medical Examiners, NBME ) після здійснення
експертизи системи формування національного банку тестових завдань іспитів
«Крок» та методики оцінювання їх якості визнали відповідність системи
формування та методики оцінювання сучасним міжнародним практикам.
Нова система відбору фахових експертів
Починаючи з 2017 року здійснено комплекс заходів щодо
запровадження нової системи відбору фахових експертів. Зокрема,
запроваджено он-лайн реєстрацію на Голів та заступників Голів комітетів
фахової експертизи тестових матеріалів іспитів «Крок» шляхом подання
персональної е-анкети. Забезпечено можливість участі у конкурсному відборі
усіх бажаючих.
Подано заявок:
на «Крок 1» та «Крок 2» – 601 заявка з 19 ЗВО (14 ЗВО МОЗ України, 3
ЗВО МОН України, 2 приватні ЗВО);
на «Крок 3» – 151 заявка з 13 ЗВО МОЗ України.
Відбір кандидатів здійснювався за рейтинговим принципом за єдиними
критеріями.
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Результатом конкурсного відбору є сформовані комітети фахових
експертів для іспитів:
Крок 1. ЗЛП – 27 експертів
Крок 3. ЗЛП – 15 експертів
Крок 2. ЗЛП – 18 експертів
Крок 3. Стоматологія – 15 експертів
Крок 1. Стоматологія – 27 експертів
Крок 3. Лабораторна діагностика – 11
експертів
Крок 2. Стоматологія – 12 експертів
Крок 1. Фармація – 24 експерти
Крок 2. Фармація – 21 експерт
Удосконалення системи експертизи тестових завдань
Починаючи з 2017 року Центром тестування було запроваджено на
постійній основі додатковий післяекзаменаційний етап експертизи щодо
включення / виключення із розрахунку результатів ліцензійного іспиту тестових
завдань, які мають недостатні психометричні показники. Фахове заключення на
цьому етапі здійснюють експерти Комітетів фахової експертизи, оновленого
складу. Введення цього етапу сприяє підвищенню прозорості ліцензійного
іспиту та дозволяє ширше залучити академічну спільноту до активної участі у
системі зовнішнього оцінювання медиків у формі ліцензійних іспитів «Крок».
Забезпечення комплексної системи захисту інформації
Починаючи з 2013 року у Центрі тестування розроблена, затверджена
(наказ від 01.04.2013 № 52 «Про запобігання розголошення, витоку і
несанкціонованого доступу до конфіденційної і службової інформації») та
успішно функціонує Комплексна система захисту інформації.
У 2018 році Центр тестування здійснив комплекс заходів для
удосконалення діючої комплексної системи захисту інформації, зокрема для
налаштування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій
системі класу «1» четвертої категорії, у якій здійснюється обробка службової
інформації.
Головною метою удосконалення комплексної системи захисту інформації
в Центрі тестування є забезпечення безперервності процесу підготовки та
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», безперебійне
функціонування всіх відділів (підрозділів) Центру тестування, запобігання
загрозам інформаційної безпеки. Комплексна система захисту інформації
спрямована на недопущення розголошення, витоку та несанкціонованого
доступу до конфіденційної та службової інформації.
4.

Розвиток процедури проведення ліцензійних інтегрованих
іспитів
Забезпечення безпеки екзаменаційних матеріалів при їх доставці до ЗВО

Починаючи з 2013 року для доставки екзаменаційних матеріалів до ЗВО
залучаються служби спецзв’язку України: Державна фельд'єгерська служба
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України (з 2013 року), Державне підприємство спеціального зв’язку (з 2018
року).
Посилення контролю за забезпеченням конфіденційності тестових
матеріалів під час проведення іспитів
Починаючи з 2017 року Центр тестування залучає представників поліції
охорони Національної поліції України з метою забезпечення порядку та
громадської безпеки, а також здійснення контролю за наявністю заборонених
технічних засобів у аудиторіях під час проведення ліцензійних іспитів за
допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою. Повноваження
представника поліції охорони визначаються Інструкцією з охорони пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції
охорони Національної поліції України, затвердженої Наказом МОН України
від 18.03.2016 № 288/189.
Моніторинг за дотриманням процедури проведення іспитів «Крок»
шляхом введення відеоспостереження
Починаючи з 2014 року з метою забезпечення моніторингу за
дотриманням процедури проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у
аудиторіях, у яких проводяться іспити «Крок», введено відоеспостереження з
автоматизованим записом усіх етапів проведення ліцензійного інтегрованого
іспиту.
Зроблені відеозаписи після іспиту передаються до Центру тестування, де
проводиться їх аналіз. У випадку виявлення за результатами аналізу
відеозаписів порушення студентом / інтерном процедури проведення іспиту,
результат іспиту такого студента / інтерна анулюється. Так, для прикладу,
наводимо дані аналізу відеозаписів проведення іспитів у 2017 році:
проаналізовано 709 (100%) відеозаписів проведення іспитів «Крок» у кожній
аудиторії закладу вищої освіти; за результатами аналізу анульовано результати
іспиту «Крок» 114 студентам та 1 інтерну.
5.

Впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів для нових
спеціальностей та напрямів

Для спеціальності «Фармація»: іспити «Крок 1. Фармація» (заочна
форма навчання) та «Крок 3. Фармація»
Починаючи з 2014/2015 н.р. для поліпшення якості підготовки фахівців
заочної форми навчання спеціальності «Фармація» впроваджено ліцензійний
інтегрований іспит «Крок 1. Фармація» у статусі пілотного. Починаючи з
моменту введення іспиту і до сьогодні здійснено стандартизоване тестування
8746 студентів заочної форми навчання спеціальності «Фармація», з них у 2015
році протестовано 2106 студентів, у 2016 році – 2018 студентів, у 2017 році –
2146 студентів, у 2018 році – 2476 студентів. З 2018/2019 н.р. цей іспит введено
у статусі обов’язкового ліцензійного інтегрованого іспиту.
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Починаючи з 2016/2017 н.р. для поліпшення якості підготовки інтернівпровізорів впроваджено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Фармація» у
статусі пілотного. Починаючи з моменту введення іспиту і до сьогодні
здійснено стандартизоване тестування 706 інтернів, з них у 2017 році
протестовано 350 інтернів, а у 2018 році – 356 інтернів. З 2018/2019 н.р. цей
іспит введено у статусі обов’язкового ліцензійного інтегрованого іспиту.
Для спеціальності «Лабораторна діагностика»: іспити
Лабораторна діагностика» та «Крок 3. Лабораторна діагностика»

«Крок 2.

Починаючи з 2014/2015 н.р. для поліпшення якості підготовки фахівців за
спеціальністю
«Лабораторна
діагностика»
впроваджено
ліцензійний
інтегрований іспит «Крок 2. Лабораторна діагностика» у статусі пілотного. З
2015 року цей іспит проводиться у статусі обов’язкового ліцензійного
інтегрованого іспиту. Починаючи з моменту введення іспиту і до сьогодні
здійснено стандартизоване тестування 490 студентів, з них у 2014 році
протестовано 112 студентів, у 2015 році – 86 студентів, у 2016 році – 85
студентів, у 2017 році – 100 студентів, у 2018 році – 107 студентів.
Починаючи з 2014/2015 н.р. для поліпшення якості підготовки інтернів за
спеціальністю
«Лабораторна
діагностика»
впроваджено
ліцензійний
інтегрований іспит «Крок 3. Лабораторна діагностика». Здійснено
стандартизоване тестування 386 інтернів, з них у 2015 році протестовано 94
інтерна, у 2016 році – 90 інтернів, у 2017 році – 109 інтернів, у 2018 році – 93
інтерна.
6.

Започатковані та впроваджені інновації

Запровадження в Україні на постійній основі іспиту IFOM CSЕ у
комп’ютерному web-форматі
Спільно з NBME на базі сертифікованого комп’ютерного класу проведено
чотири сесії іспиту IFOM CSЕ у комп’ютерному web-форматі англійською
мовою. Іспити складали студенти, які виявили бажання та зареєструвалися на
сайті Центру тестування у червні-липні та грудні 2017 року та в березні,
листопаді 2018 року.
В цих іспитах взяли участь 234 студенти:
2017/2018 н.р.: 1-ша сесія (червень-липень 2017 р.) – 106 студ., 2-га сесія
(грудень 2017 р.) – 26 студ., 3-тя сесія (березень 2018 р.) – 24 студ.
2018/2019 н.р.: 4-та сесія (листопад 2018 р.) 77 студ.
За результатами іспиту IFOM CSЕ у 2017/2018 н.р. 2 студенти подолали
критерій NBME щодо відповідності рівня професійної лікарської
компетентності; 8 студентів подолали критерії, встановлені Центром
тестування. Результати іспиту IFOM CSЕ у 2018/2019 н.р. будуть надіслані
NBME Центру тестування у встановлені строки.
Проведення міжнародного порівняльного дослідження якості медичної
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освіти на додипломному етапі підготовки
Вперше 12.05.2017 в Україні проведено міжнародне порівняльне
дослідження якості медичної освіти на додипломному етапі підготовки з
використанням міжнародних інструментів – іспиту IFOM CSЕ. Цей іспит
розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – NBME та
використовується різними країнами відповідно до їх потреб.
У іспиті взяли участь 2831 студент із 15 ЗВО (12 ЗВО МОЗ України та 3
ЗВО МОН України), з яких 2762 студенти увійшли до репрезентативної
вибірки, сформованої Центром тестування, та 69 студентів взяли участь у
дослідженні за власним бажанням.
Центр тестування отримав високу оцінку NBME за методичний,
організаційний супровід та рівень проведення іспиту IFOM CSE. За кількістю
студентів, які складали IFOM CSE в Україні, цей іспит був наймасштабнішим
для NBME, проведений за межами США.
Проведення міжнародного порівняльного дослідження якості медичної
освіти на післядипломному етапі підготовки
Для оцінювання якості навчання лікарів-інтернів у інтернатурі до іспиту
«Крок 3. Загальна лікарська підготовка», який відбувся 28.03.2017 та 07.11.2017
було включено субтест з надання допомоги при невідкладних станах на основі
завдань типу USMLE (United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з
отримання медичної ліцензії Сполучених Штатів Америки»).
У іспиті взяли участь: весною – 4906 лікарів-інтернів (2970 бюджетної та
1936 контрактної форм навчання); восени – 940 лікарів-інтернів (546 бюджетної
та 394 контрактної форм навчання).
За результатами дослідження 17 травня 2018 року було проведено
одноденну нараду-тренінг «Напрями вдосконалення післядипломної освіти
лікарів за результатами складання субтесту з завдань типу USMLE 28 березня і
7 листопада 2017 року». У нараді взяли участь голови та заступники голів
комітетів фахової експертизи ліцензійного іспиту «Крок 3» для спеціальності
«Медицина», відібрані за результатами відкритої реєстрації, представники ЗВО
та завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної
освіти лікарів (провізорів) Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика.
За результатами дослідження підготовлено аналітичний матеріал, який
оприлюднений на сайті Центру тестування та його сторінці у Facebook.
Результати дослідження також опубліковані у статті «Аналіз результатів
порівняльного дослідження якості медичної освіти в Україні на
післядипломному етапі підготовки лікарів» науково-практичному журналі
«Медична освіта», 3(75)/2017, стор. 10-13.
Проведення оцінювання рівня компетентності з іноземної мови
професійного спрямування у студентів, громадян України, які навчаються за
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спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація»
Відповідно до листа МОЗ України від 29.06.2017 № 08.1-30/17662 «Про
визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування»
для забезпечення належного контролю рівня компетентності студентів з
іноземної мови професійного спрямування, сприяння її вивченню під час
засвоєння фундаментальних дисциплін у студентів, громадян України, які
навчаються за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», починаючи
з 2017–2018 навчального року Центром тестування запроваджено включення до
ліцензійних іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 1.
Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних завдань
англійською мовою (або іншою, яку вивчав студент) з кожної дисципліни, що
входить до змісту вказаних ліцензійних іспитів.
За результатами оцінювання підготовлений аналітичний матеріал,
оприлюднений на сайті Центру тестування та його сторінці у Facebook.
Результати дослідження також опубліковані у статті «Аналіз результатів
складання студентами громадянами України субтесту з іноземної мови
професійного спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія»
20.02.2018» науково-практичному журналі «Медична освіта» 2(78)/2018,
стор. 6-13.
Проведення оцінювання рівня компетентності з первинної профілактики
– вакцинації
У 2018 році Центром тестування у співробітництві з Представництвом
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) були розроблені та включені до змісту
ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» тестові завдання з
первинної профілактики – вакцинації.
За результатами оцінювання для кожного тестового завдання після
обробки результатів іспиту були розраховані психометричні характеристики.
На основі цих даних, експертами Центру тестування були проаналізовані
найбільш характерні завдання субтесту з вакцинації та до кожного сформовані
коментарі, пояснення та рекомендації.
Основні висновки, що були зроблені після проведеного аналізу:
1. Великі прогалини у знаннях студентів основних положень з імунізації
проти туберкульозу.
2. Вагомий відсоток студентів, які не знають, що таке жива вакцина і
чому протипоказане її введення дітям із невизначеним ВІЛ-статусом (при
очевидних факторах ризику бути носієм ВІЛ-інфекції).
3. Вузьке бачення інфекційних захворювань, спричинених Streptococcus
pneumoniae, та, відповідно, недостатнє опанування сучасного матеріалу із
профілактики захворювань, що може викликати цей збудник у пацієнтів з
конкретними медичними станами та з основних груп ризику.
4. У питанні екстреної профілактики сказу та правця багато студентів
зосереджені на необхідності вводити імунобіологічні препарати, а увага до
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характеру ран (сказ), або вакцинального анамнезу (правець) мінімальні, що
призводить до вибору не правильної відповіді на клінічну ситуацію тестового
завдання, де спостереження за твариною (сказ), або динамічне спостереження
за пацієнтом (правець) є правильною тактикою.
5. 53% студентів не знають принципів вакцинації проти кору в умовах
спалаху. За даними Центру громадського здоров’я при МОЗ України із початку
року на кір захворіло 33 165 людей, від ускладнень померло 14 людей. Центр
тестування звертає увагу викладачів та студентів на ці дані, вважаємо за
необхідне приділяти більше уваги проблемі спалаху кору в Україні; також,
звертаємо увагу на наявність чіткої тактики щеплення неповністю імунізованих
дітей, підлітків та дорослих, що викладені у рекомендаціях ACIP.
За результатами оцінювання підготовлений аналітичний матеріал,
оприлюднений на сайті Центру тестування та його сторінці у Facebook.
Проведення оцінювання рівня фельдшерської
міжнародними стандартами

освіти порівняно

з

Центр тестування долучився до проекту Міністерства охорони здоров’я
України з оцінки рівня фельдшерської освіти порівняно з міжнародними
стандартами, внаслідок чого 5 червня 2018 року у 25 закладах вищої освіти
МОЗ України, які здійснюють підготовку фельдшерів, Центром тестування
було проведено тестування фельдшерів-випускників 2018 року.
Оцінювання здійснювалося за результатами складання тесту з надання
допомоги при невідкладних станах, зміст якого базується на запитаннях іспиту
NREMT (National Registry of Emergency Medical Technicians - «Національного
Реєстру Екстрених Медичних Техніків»).
Обговорення результатів оцінки рівня фельдшерської освіти в Україні
порівняно з міжнародними стандартами відбулося за участі Центру тестування
у форматі експертної зустрічі 19.08.2018 у МОЗ України.
Проведення оцінювання знань осіб, які пройшли підготовку з надання
домедичної допомоги
Центр тестування у 2018 році забезпечує проведення тестового іспиту у
комп’ютерній (онлайн) формі у осіб, які пройшли підготовку з надання
домедичної допомоги за навчально-тренувальними програмами, затвердженими
наказом Міністерством охорони здоров’я України від 29.03.2017 № 346 «Про
удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають
медичної освіти».
7.

Запропоновані ініціативи

Український лікар в міжнародному вимірі (порівняння якості)
Ініціатива Центру тестування «Український лікар в міжнародному вимірі
(порівняння якості)» (англ. Ukrainian Doctor on the International Scale
(comparative study) була запропонована Міністерству охорони здоров’я України
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з метою підвищення якості лікарів та медицини в Україні шляхом встановлення
стану української медичної освіти за допомогою міжнародного порівняння.
Ініціатива «Український лікар в міжнародному вимірі (порівняння
якості)» була спрямована на реалізацію таких цілей:
 оцінити рівень компетентності майбутніх лікарів в Україні порівняно
з міжнародними показниками;
 визначити слабкі сторони та напрями вдосконалення системи
медичної освіти в Україні за результатами оцінки рівня компетентності
майбутніх українських лікарів з урахуванням сучасних стандартів надання
медичної допомоги та доказової медицини.
Ця ініціатива Центру тестування була оформлена у вигляді проектної
пропозиції та подана до МОЗ України у грудні 2016 року.
Справедливий конкурсний розподіл в інтернатуру (e-Match)
Ініціатива Центру тестування «Справедливий конкурсний розподіл в
інтернатуру (e-Match)» (англ. Fair Competitive Internship Match (e-Match) була
запропонована Міністерству охорони здоров’я України з метою забезпечення
справедливого, чесного та безкорупційного працевлаштування лікарів в Україні
шляхом розробки та впровадження системи електронного конкурсного
розподілу (е-розподіл) до спеціальностей інтернатури / резидентури за зразком
National Residency Matching Program та вступу до вищих навчальних закладів в
Україні.
Ініціатива «Справедливий конкурсний розподіл в інтернатуру (e-Match)»
була спрямована на реалізацію таких цілей:
 розробити суспільно-прийнятну модель системи електронного
конкурсного розподілу (е-розподіл) до спеціальностей інтернатури;
 створити програмне забезпечення для он-лайн реалізації розробленої
моделі;
 створити базу даних системи е-розподілу та забезпечити її
функціонування;
 запровадити систему електронного конкурсного розподілу (ерозподіл) до спеціальностей та місць інтернатури.
Ця ініціатива Центру тестування була оформлена у вигляді проектної
пропозиції та подана до МОЗ України у грудні 2016 року.
Оновлена модель структури післядипломної освіти
На виконання наказу МОЗ України від 17.02.2017 № 158 «Про утворення
Робочої групи МОЗ України з питань реформування освіти та науки в галузі
охорони здоров’я» 22 лютого 2017 року директор Центру тестування та його
заступник взяли участь у установчій нараді робочої групи МОЗ України з
питань реформування освіти та науки в галузі охорони здоров’я, на які були
обговорені питання:
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 схема (структура) підготовки лікарів в Україні;
 спеціальності, спеціалізації та кваліфікації на додипломному рівні;
 форми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура, клінічна
резидентура;
 система безперервного професійного розвитку лікарів;
 ліцензування професійної діяльності та сертифікація лікарів.
Центром тестування проаналізовано систему післядипломної освіти
(інтернатура, резидентура та ліцензування діяльності) таких країн: США,
Велика Британія, Канада, Польща, Іспанія, Швеція, Німеччина, Євросоюз в
цілому, Нідерланди, Франція, Австрія, Чехія. Спільно з Національною
медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика розроблена
схема до- та післядипломної освіти лікарів України.
Розроблена схема до- та післядипломної освіти лікарів України була
подана до МОЗ України та опублікована у звіті «Центр тестування 2017.
Підсумки» (https://goo.gl/AYwuPh).
8.

Міжнародні проекти, аналітичні звіти, участь та доповіді на
всеукраїнських та міжнародних конференціях, нарадах
Участь у міжнародних проектах: MUMEENA, REHAB, BIOTUNE.

Центр тестування за звітний період ініціював та брав участь як основний
виконавець у таких проектах:
Проект MUMEENA (Modernising Undergraduate Medical Education in EU
Eastern Neighbouring Area, укр.: Модернізація медичної освіти у країнах
Східного Сусідства) Європейської Комісії TEMPUS» (Trans-Eurupean Mobility
Programme for University Studies).
Впродовж 2011–2014 років Центр тестування разом з організаціямичленами консорціуму медичних університетів з Великобританії, Італії, Іспанії,
Нідерландів, Грузії, Азербайджану та України брав участь у виконанні проекту
MUMEENA.
Основні завдання, які були реалізовані у ході виконання проекту:
 модернізація інтегрованого навчального плану підготовки лікарів на
додипломному етапі відповідно до міжнародних стандартів AMEE/WFME на
прикладі окремих дисциплін та модулів:
 підготовка майбутніх лікарів до чіткого розуміння принципів та
методів наукового дослідження;
 впровадження нових і вдосконалених чинних навчальнометодичних матеріалів з викладання геронтології та геріатрії;
 раннє опанування клінічного мислення та практичних навичок.
 створення Центру підготовки викладачів в кожній партнерській країні
для професійного безперервного розвитку професорсько-викладацького складу.
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поширення моделі модернізації медичної освіти серед інших країн.

Проект REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new
master degree programs in Ukraine, укр.: Інноваційна реабілітаційна освіта –
запровадження в Україні нових магістерських програм).
У 2017 році Центр тестування разом з партнерами у межах програми
Європейського Союзу ERASMUS+ ініціював підготовку проектної пропозиції
REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree
programs in Ukraine). Ця проектна пропозиція здобула перемогу у конкурсі
Еразмус+ 2018 року та є одним із п’яти переможців від України із 98
допущених до конкурсу українських проектів. Загалом було відібрано 147
проектів, в тому числі 6 проектів за участі України.
Реалізація проекту REHAB має надзвичайно важливе значення у зв’язку з
соціо-політичною ситуацією, що склалася наразі в Україні через збройний
конфлікт на Донбасі та, як результат, збільшення кількості людей з
вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. Такі люди, якщо вчасно не
отримають всебічної реабілітаційної допомоги, ризикують лишитися
неповноцінними членами суспільства. Маємо також зазначити, що лише
з 2015 року Постановою КМУ від 29.04.2015 № 266 спеціальність «Фізична
реабілітація» була віднесена до сфери охорони здоров’я, як це прийнято в
країнах Європейського Союзу та інших країн світу, тоді як до 2015 року ця
спеціальність відносилася до сфери освіти, що впливало на якість підготовки
фахівців за цією спеціальністю.
Консорціум проекту складається з університетів Латвії, Польщі,
Фінляндії, Литви, Європейської федерації адаптивної фізичної активності та
українських партнерів – Національного університету фізичного виховання і
спорту України, Центру тестування при МОЗ України, Тернопільського
державного медичного університету, Львівського державного університету
фізичної культури, Сумського державного університету. Асоційованими
партнерами проекту є Міністерство охорони здоров’я України та ГО «Союз
ветеранів АТО з інвалідністю». Метою проекту є створення умов для роботи
якісних нових магістерських програм у фізичній терапії, ерготерапії.
Проектна пропозиція BIOTUNE (Biosafety Training and University
Education: developing a common framework in the Eastern Partnership Region)
У 2017 році Центр тестування разом з партнерами у межах програми
Європейського Союзу ERASMUS+ ініціював підготовку проектної пропозиції
BIOTUNE (Biosafety Training and University Education: developing a common
framework in the Eastern Partnership Region).
Участь в якості експертів: USAID, HERE
Протягом 2017 року у складі референтної групи Центр тестування взяв
участь у визначенні USAID (United States Agency for International Development)
пріоритетів міжнародної технічної допомоги в галузі медичної освіти та
здійснював експертне консультування Deloitte US при підготовці проектної
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пропозиції.
У 2017 році заступник директора Центру тестування став представником
Національної команди експертів з реформування вищої освіти HERE team
(Higher Education Reform Experts). HERE team – ініціатива Європейської
Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах –
партнерах програми Темпус (з 2014 р. Еразмус+).
Аналітичний звіт «Нижче 150 балів за іспити ЗНО – нижчі результати
Крок»
На виконання доручення заступника Міністра охорони здоров’я України
Центром тестування у 2017 році спільно з Українським центром оцінювання
якості освіти здійснено аналіз показників результатів іспитів «Крок»
випускників 2017 року, які у 2011 році склали хоча б один іспит ЗНО і вступили
на навчання за лікарськими спеціальностями. Підготовлена стаття «Нижче 150
балів за іспити ЗНО – нижчі результати Крок» та інфографіка до неї;
розраховано прогностичну валідність предметів ЗНО.
За результатами дослідження зроблено наступні висновки:
 студенти, які вступили з балом ЗНО, нижчим за 150, мають достовірно
гірші показники іспитів «Крок 1» та «Крок 2»;
 студенти, які не склали іспити «Крок 1» та «Крок 2», мають
достовірно гірші результати ЗНО;
 іспитами ЗНО, які мають найбільшу прогностичну валідність, є
«Українська мова», «біологія» та «математика».
Аналітичний звіт «Напередодні запровадження ЄДКІ Крок 1 2018.
Центр тестування з метою прогнозування результатів складання двох
компонентів ЄДКІ у 2018/2019 н. р. на підставі аналізу результатів тестування у
2017/2018 н.р. підготував аналітичний звіт «Напередодні запровадження ЄДКІ
Крок 1 2018 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація».
Матеріали звіту оприлюднено на сайті Центру тестування, його сторінці у
Facebook та надруковано у науково-практичному журналі «Медична освіта»
4(80)/2018.
Аналітичний звіт «IFOM. Маємо знати»
Центр тестування з метою ознайомлення студентської та освітянської
спільноти з історією створення міжнародного іспиту з основ медицини IFOM,
станом його впровадження, метою його використання та досвідом різних країн
у його імплементації підготував аналітичний звіт «IFOM. Маємо знати».
До аналітичного матеріалу включено такі розділи:
 медична освіта, що базується на доказах;
 іспит IFOM: історія, стан впровадження та використання у світі;
 іспит IFOM CSE у Панамі, Коста-Риці та Омані;
 співпраця NBME з Україною, Бразилією та Казахстаном;
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що дає використання іспиту IFOM.

Аналітичний звіт «Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний
досвід»
Центр тестування з метою дослідження у відкритих інтернет-ресурсах та
у провідних медичних виданнях, медичних освітніх журналах ключових
понять, що входять до визначення «Міжнародне моніторингове дослідження
якості вищої медичної освіти», а також вивчення та аналіз міжнародного
досвіду проведення таких досліджень підготував аналітичний звіт «Моніторинг
якості медичної освіти. Міжнародний досвід». Матеріали звіту оприлюднено на
сайті Центру тестування, його сторінці у Facebook та надруковано у науковопрактичному журналі «Медична освіта» 3(79)/2018.
Аналітичний звіт «Оцінювання – двигун навчання»
Експерти Центру тестування з метою надання прикладу коректного та
ефективного використання у навчальному процесі психометричних
характеристик тестових завдань іспиту «Крок», які надаються Центром
тестування в аналітичних довідках до кожного іспиту, проаналізували найбільш
характерні завдання субтесту з первинної профілактики – вакцинації
ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». За результатами
аналізу підготовлено аналітичний звіт «Оцінювання – двигун навчання».
Матеріали звіту оприлюднено на сайті Центру тестування, його сторінці у
Facebook.
Аналітичні звіти та експрес-аналізи за результатами складання іспитів
«Крок»
З 2017 року Центр тестування започаткував підготовку аналітичних звітів
та інфографіки за результатами складання іспитів «Крок» та їх субтестів з
подальшим оприлюдненням звітів на своєму сайті та сторінці у Facebook.
Зокрема, підготовлено такі звіти:
Експрес-аналіз результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 2.
Загальна лікарська підготовка» 23.05.2017;
Експрес-аналіз
результатів
складання
ліцензійного
іспиту
«Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 07.11.2017;
Звіт за результатами складання ліцензійних іспитів у 2017 році.
Частина 1. Спеціальність «Медицина»;
Експрес-аналіз «Крок 1. Стоматологія. Субтест з іноземної мови»;
Крок 2 2018. Перші підсумки;
Результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів у 2018 році.
Інфографіка;
Експрес-аналіз результатів складання 26.06.2018 субтесту з іноземної
мови професійного спрямування студентами 3-го курсу спеціальності
«Медицина».
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Звіт «Центр тестування 2017. Підсумки»
За підсумками діяльності Центру тестування у 2017 році підготовлено та
опубліковано на своєму сайті та сторінці у Facebook звіт «Центр тестування
2017. Підсумки». У ньому висвітлено мету діяльності Центру тестування, його
цінності, основні напрями діяльності, інновації 2017 року, дані щодо іспитів
«Крок» за спеціальностями, публічна, інформаційна, дослідницька та проектна
компонента діяльності Центру тестування та його здобутки у 2017 році. Звіт
доступний за посиланням: https://goo.gl/timhS4.
Доповіді на міжнародних конференціях AMEE
У 2014 році Центр тестування взяв участь у щорічній міжнародній
конференції Асоціації медичної освіти Європи – AMEE 2014 (м. Мілан, Італія).
У 2017 році Центр тестування взяв участь у щорічній міжнародній
конференції Асоціації медичної освіти Європи – AMEE 2017 (м. Гельсінки,
Фінляндія). На AMEE 2017 Центр тестування представив спільну з National
Board of Medical Examiners доповідь «International comparative assessment of
final year medical students in Ukraine using the IFOM Clinical Science Examination
through cooperation between NBME and Testing Board / Ukraine».
Доповіді на всеукраїнських конференціях з медичної освіти
У 2014 році директор Центру тестування на Всеукраїнській навчальнонауковій конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у
вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» (15–16
травня 2014 року, м. Тернопіль) представила доповідь «Моніторинг якості
медичної освіти. Аналітичний сегмент». Матеріали доповіді увійшли до статей
«Методика визначення галузевого рейтингу» та «Аспекти підготовки й
підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у вищих
навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти
МОЗ України», надрукованих у науково-практичному журналі «Медична
освіта» 2/2014.
У 2015 році директор Центру тестування на XII Всеукраїнській
навчально-науковій конференції з міжнародною участю (16–17 травня
2015 року, м. Тернопіль) представила доповідь «Удосконалення системи
ліцензійних іспитів «Крок 3» в умовах режимів підвищеної готовності та
надзвичайної ситуації». Матеріали доповіді увійшли до статей «Сучасні
завдання вищої медичної освіти та кадрового забезпечення реформування
галузі» та «Удосконалення системи ліцензійних іспитів «Крок 3» в умовах
режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації», надрукованих у
науково-практичному журналі «Медична освіта» 2/2015.
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Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації
Закону України «Про вищу освіту» у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (12-13 травня
2016 року, м. Тернопіль) виступила з доповіддю «Стандарти вищої освіти та
інші інструменти модернізації системи вищої освіти».
У 2017 році директор Центру тестування на XIV Всеукраїнській науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої
медичної освіти в Україні» (18-19 травня 2017 року, м. Тернопіль) представила
доповідь «Аналіз результатів порівняльного дослідження якості медичної
освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів». Матеріали
доповіді увійшли до статей «Аналіз результатів порівняльного дослідження
якості медичної освіти в Україні на післядипломному етапі підготовки лікарів»
та «Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних
умовах», надрукованих у науково-практичному журналі «Медична освіта»
3/2017.
У 2018 році директор Центру тестування на XV Всеукраїнській науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої
медичної освіти в Україні» (17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль) представила
доповідь «Ліцензійні іспити «Крок» у 2017 році. Результати, проблеми та
інновації». Матеріали доповіді увійшли до статей «Аналіз результатів
складання студентами громадянами України субтесту з іноземної мови
професійного спрямування ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія»
20.02.2018 року» та «Поспішаємо розумно», надрукованих у науковопрактичному журналі «Медична освіта» 2/2018.
У 2018 році директор Центр тестування на Першому українському форумі
міжнародної освіти представила доповідь «Державний контроль професійної
компетентності у іноземних студентів як інструмент забезпечення якості
медичної освіти» (22 березня 2018 року, м. Київ).
Доповіді на нарадах ректорів / перших проректорів закладів вищої
освіти, що здійснюють підготовку фахівців для галузі «Охорона здоров’я»
Впродовж звітного періоду директором Центру тестування на нарадах
ректорів / перших проректорів закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку фахівців для галузі «Охорона здоров’я» зроблено наступні доповіді:
«Стандартизований тестовий іспит у підготовці фахівців галузей знань
«Медицина» та «Фармація» (11.09.2014, м. Тернопіль);
«Підходи до визначення переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти для галузей знань
«Охорона здоров’я» (12.03.2015, м. Київ)
«Імплементація Закону України «Про вищу освіту». Нові стандарти
освітньої діяльності» (27.05.2016, м. Вінниця);
«Результати складання ліцензійних іспитів «Крок 2» у 2016 році
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студентами-громадянами іноземних країн» (16.06.2016, м. Київ);
«Організація підготовки студентів та інтернів до порівняльного
дослідження якості медичної освіти в Україні» (28.02.2017, м. Київ);
«Медичний ліцензійний іспит в контексті реформи медичної освіти в
Україні» (17.05.2018, м. Тернопіль).

Директор
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