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ЄДКІ



здобувачів

іспитів
• 74 основних складань

• 45 повторних складань 

• 67 додаткових складань

ЗВО / коледжі

ЄДКІ

2021 
у цифрах

69/117

186

25443

215

екзаменаційних 

збірників

українською, російською, 

англійською, 

французькою мовами

101407складали ЄДКІ / іспит КРОК

75964

успішно склали ЄДКІ / 

іспит КРОК

здобувачів

НЕ продемонстрували наявність 

мінімального рівня професійної 

компетентності, необхідного для 

отримання диплому

здобувачів

259
зафіксовано випадків академічної 

недоброчесності



Динаміка кількості здобувачів у 2020-

2121 роках та заплановані на 2022 рік

115739

101407

88381

80812

68127

Динаміка кількості ЗВО у 2020-2121 

роках та заплановані на 2022 рік

195

186

148

Динаміка кількості ЗВО та здобувачів, які складали 

іспити «Крок» у 2020-2021 роках та заплановані на 2022 рік



Для проведення іспитів у 2021 році: 

✓ підготовлено 433 «нових» прокторів;

✓ 4223 разів залучено прокторів до проведення іспитів;

✓ залучено 1442 представники поліції охорони у 89 населених пунктах

України;

✓ створено відповідні умови складання іспитів для 9 здобувачів з

особливими освітніми потребами.



У 2021 р. проведено повну апробацію та запроваджено на постійній основі програмний

модуль ЄДЕБО для реєстрації здобувачів на ЄДКІ та завантаження його результатів.

Проведено 5 робочих 

зустрічей з  

адміністратором 

ЄДЕБО та 

розробниками модуля

Змінено нормативно-

правове забезпечення –

Постанови КМУ від 

28.05.2018 № 334  та від 

19.05.2021 № 497 



Забезпечено дотримання вимог протиепідемічних 

заходів під час проведення ЄДКІ / іспитів КРОК 



8

Разом з тим, здобувачі окремих ЗВО зверталися до Центру тестування щодо

незабезпечення належних умов для написання іспиту.



Зафіксовані 

невідповідності:

✓ відсутність парт / 

столів

✓ відсутність годинника

✓ недостатнє освітлення

✓ низька температура 

повітря в аудиторії

Заходи щодо усунення виявлених невідповідностей аудиторій встановленим вимогам

Складання прокторами Акту 

невідповідності аудиторії 

вимогам 

Повідомлення закладу освіти про 

виявлені невідповідності



Для 293 представників закладів освіти 

організовано у синхронному онлайн 

форматі робочі зустрічі з метою 

забезпечення дотримання встановленої 

процедури проведення іспитів



Удосконалення 
роботи з прокторами

▪ Психологічне тестування кандидатів у 

проктори

▪ Відкриття онлайн-школи проктора

▪ Запровадження системи «ПРОКТОР+»

▪ Проведення онлайн-інструктажів з прокторами

безпосередньо перед проведенням кожного 

іспиту

▪ Оптимізація звітних документів проктора

▪ Постійний аналіз роботи проктора





Результати ЄДКІ 2021





Результати складання іспитів Крок 1 та Крок 2 
здобувачами спеціальності «Медицина» у 2021 році

14,6%

85,4%

КРОК 1 (вітчизняні здобувачі)

9%

91%

КРОК 1 (іноземні здобувачі)

2,3%

97,7%

КРОК 2 (вітчизняні здобувачі)

8,8%

91,2%

КРОК 2 (іноземні здобувачі)



Результати складання іспитів Крок 1 та Крок 2 
здобувачами спеціальності «Стоматологія» у 2021 році

22,3%

77,7%

КРОК 1 (вітчизняні здобувачі)

28,2%

71,8%

КРОК 1 (іноземні здобувачі)

5,8%

94,2%

КРОК 2 (вітчизняні здобувачі)

7,3%

92,7%

КРОК 2 (іноземні здобувачі)



Результати складання іспитів Крок 1 та Крок 2 
здобувачами спеціальності «Фармація» у 2021 році

37,3%

62,7%

КРОК 1 (вітчизняні здобувачі)

39,4%

60,6%

КРОК 1 (іноземні здобувачі)

1,2%

98,8%

КРОК 2 (вітчизняні здобувачі)

7,6%

92,4%

КРОК 2 (іноземні здобувачі)



Результати основного складання ЄДКІ «КРОК 1» вітчизнями здобувачами

зі спеціальності «Стоматологія» (за субтестами)
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60,9 61,7 55,2 67,9 57,1 58,9 60,6 62,1 64,5 62,5 61,9 57,0 62,6 64,8 54,6 54,9

Мінімальний критерій успішного складання у 

2021 році – 60,0%



Психометричний аналіз тестового завдання із субтесту «Нормальна анатомія», 
іспит КРОК 1, спеціальність «Стоматологія»

Під час огляду ротової порожнини у пацієнта 

спостерігається торкання різальних країв верхніх та нижніх 

різців. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів? 

A. Прямий прикус 

B. Ортогнатія

C. Біпрогнатія

D. Закритий прикус 

E. Прогенія

При осмотре ротовой полости у пациента наблюдается 

соприкосновение режущих краев верхних и нижних резцов. 

Для какого прикуса характерно такое размещение зубов? 

A. Прямой прикус 

B. Ортогнатия

C. Бипрогнатия

D. Закрытый прикус 

E. Прогения 

Examination of the patient's oral cavity shows a contact 

between the cutting edges of the upper and lower incisors. This 

type of teeth placement is characteristic of: 

A. Orthogenic occlusion 

B. Orthognathia

C. Biprognathic occlusion 

D. Closed occlusion 

E. Progenia

87%

65%

21%

Тестове завдання –

«легке»

Тестове завдання –

«середньої 

складності»

Тестове завдання –

«надто складне»



За результатами фахової експертизи до екзаменаційного 

банку іспитів, що проходили  апробацію 558 тестових 

завдань

Проведено навчання для 591 автора /рецензента, 

у тому числі для 209 працівника сфери фахової передвищої

освіти та 382 працівників сфери вищої / післядипломної освіти 

Проведено 17 навчальних тренінгів  для авторів та 

рецензентів тестових завдань з питань методики написання 

якісного тестового завдання та його рецензування

591

17

4487 Опрацьовано 4487 тестових завдань, 

з яких 3400 завдань екзаменаційного банку, 1087 завдань 

первинного банку

558

Наповнення національного банку тестових завдань

2021





Виявлені випадки

Заходи реагування Посилення контролю

Академічна 

недоброчесність

під час атестації

Широке обговорення виявлених 

проблем



Здобувачі, які намагалися скласти іспити Крок за допомогою підставних

осіб, використавши для цього сфальшовані паспорти. 

Іспит «Крок 2» для спеціальності 

«Стоматологія», 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»

Іспит «Крок 1» для спеціальності 

«Стоматологія», 

ПЗВО «Міжнародний гуманітарний 

університет»  



Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації перед складанням іспиту

Іспит «Крок М. Сестринська справа»



Сфальшовані бланки відповідей здобувачів

Іспит «Крок М. Лабораторна діагностика», Львівська медична академія



Сфальшовані сертифікати за результатами складання іспитів Крок



Сфальшовані медичні довідки здобувачів, які були відсутні на іспиті



Оновлений бланк відповідей з елементами 
захисту:  

✓ унікальний номер;

✓ нанесення номеру чорним кольором, який змінюється на 

помаранчевий в УФ променях;

✓ застосування технологій високого друку та «номер у номері»;

✓ програмне впровадження автоматизованої системи обліку 
номерних бланків, розподілених за закладами освіти

Сканований банк відповідей у системі 

STANDART TEST

Оновлений бланк відповідей



Запроваджено на постійній основі модуль

для перевірки автентичності отриманих

студентами та лікарями-інтернами сертифікатів

про складання ліцензійних іспитів та тестових

компонентів ЄДКІ.

Завантажено інформацію про 819124
сертифікатів, виданих за результатами

складання іспитів у період із 2002 до 2021

року.

• невидимий логотип та текст;

• математично згенеровану

нелінійну сітку;

• позитивний та негативний

мікротекст;

• захисні кольорові волокна;

• рамку з гільйошу;

• видимі під УФ водяні знаки

2-го рівня;

• захист від копіювання

(антикопія).

Запроваджено новий бланк сертифікату (формат

А5), який містить графічні елементи захисту паперової

безпеки, зокрема:



Розроблено унікальний дизайн сейф-пакетів для

опечатування бланків відповідей здобувачів

Новації з метою запобігання проявів академічної недоброчесності

Запроваджено додаткові засоби захисту для 

пакування контейнерів з екзаменаційними 

збірниками тестових завдань: крос-пломби та 

індикаторні наклейки-пломби 

назва

лазерне маркування

унікального номеру

10 зажимів

Організовано доставку контейнерів з 

екзаменаційними збірниками тестових завдань 

до закладів освіти у день проведення  іспиту

➢ клапан сейф-пакета 

виготовлений із захисної 

індикаторної стрічки та має 

наскрізну індивідуальну 

нумерацію;

➢ на зовнішню сторону нанесено 

логотип Центру тестування;

➢ внаслідок розкриття сейф-

пакета відбувається 

деформація захисної 

індикаторної стрічки та 

з'являється напис «STOP»;

➢ посилені бокові шви, на яких 

міститься мікродрук



1 Контроль за 
дотриманням 
порядку 
проведення 
іспитів

Вибірковий 
контроль наданих 
здобувачами 
медичних довідок

2

3
Контроль 
працівниками  
Центру 
тестування за 
проведенням 
іспитів

21
захід контролю у закладах освіти міст Києва, 

Дніпра, Вінниці, Запоріжжя, Івано-

Франківська, Рубіжне, Краматорська, Одеси, 

Суми, Харкова, Ужгорода 

67 виїздів працівників Центру 

тестування

150 аудиторій, у яких забезпечено заходи  

контролю за проведенням іспиту

2463 відеозаписів іспитів проаналізовано

21
здобувачу анульовано результат іспиту 

після аналізу відеозапису

32 здобувачів НЕ пройшли процедуру ідентифікації

207 здобувачам припинено складання іспиту через 

порушення ними Порядку



Іспит «Крок 3. Стоматологія», Національний

медичний університет імені О. О. Богомольця.

Дата іспиту: 02.11.2021

Додаткове складання ЄДКІ етапу 2 інтегрованого

тестового іспиту «Крок 2» для здобувачів

спеціальності «Стоматологія», Київський медичний

університет. Дата іспиту: 26.10.2021.



Питання академічної 
недоброчесності обговорено на 

засіданні Комітету з питань 
освіти, науки та інновацій 
(16.06.2021), та Комітету з 

питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного 

страхування (16.06.2021).

За результатами 
обговорення сформульовані 

пропозиції зокрема  щодо 
внесення змін до Закону 
України «Про освіту», та 

проєкту Закону України «Про 
академічну доброчесність» у 

частині врегулювання питання 
відповідальності за залучення 
підставних осіб для складання 

ЄДКІ, а також проявів 
академічної недоброчесності 
під час проведення атестації.



Основні вектори розвитку – 2021



Перші кроки діджиталізації діяльності Центру тестування

Заміна надання відеозаписів закладами освіти на 

електронних носіях на технології хмарного простору

Трансформація паперового документообігу у електронний через систему  АСКОД

Підписання цивільно-правових договорів з 

прокторами з використанням системи електронного 

підпису «Вчасно»

21

3



Розвиток персоналу

20 сертифікатів про підвищення 
кваліфікації



01.11.2021 для працівників Центру 

тестування проведено позаплановий 

інструктаж з питань пожежної безпеки та 

дій у разі виникнення пожежі 

професором кафедри профілактики 

пожеж та безпеки життєдіяльності 

Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту, кандидатом 

юридичних наук І. О. Васильєвим.



Комунікація

та  

партнерство



Міжнародний онлайн-форум 

«Людський капітал – 2030»



Форум керівників і 
співробітників закладів 

фахової передвищої
освіти



Діалог «Ризики 
недоброчесності при 
проведенні медичних 
іспитів КРОК та ЄДКІ»







Нові 

функції



НАУКОВІ МЕДИЧНІ ФОРУМИ – 2022

727 науково-

практичних 

конференцій

9
з’їздів

35 конгресів

36 симпозіумів

Зареєстровано 

807 заходів



ПЕРЕЛІК НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   

МОЗ України погоджено 7 випуск Переліку наукової (науково-

технічної) продукції, призначеної для впровадження 

досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я

Організовано інформаційний супровід подання науковими 

установами заявок на включення наукового повідомлення до 

Переліку

Прийнято 50 заявок на включення до 8 випуску Переліку 

(станом на 20.01.2022)



БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

132 юридичних осіб виявили намір бути 

провайдером (станом на 31.12.2021)



Протягом 2021 року сплачено на користь Центру

тестування заборгованість на загальну суму 455 027 грн.

Такожочікується виконання судового рішення про сплату на

користь Центру тестування заборгованості на загальну суму

352 157 грн. 40 коп.

Станом на 01.01.2022 року Центр тестування немає 

податкового боргу, простроченої заборгованості із 

виплати заробітної плати та сплати єдиного 

соціального внеску. Також вчасно сплачені платежі за 

комунальні послуги. 

Протягом 2021 року Центром тестування було здійснено представництво свої

інтересів під час розгляду судами 9-ти справ у якості позивачів, відповідачів та

третьої особи. Жодної справи не було програно.



Здійснення заходів щодо впровадження складання тестових 

компонентів ЄДКІ у комп'ютерній формі

Адміністрування системи безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників  

Внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання 

проведення ЄДКІ

Здійснення заходів оновлення автоматизованої системи STANDART 

TEST, що забезпечить повний цикл стандартизованого тестування 

Створення комп'ютерного класу для проведення повторних/додаткових 

складань ЄДКІ

2022 рік 

в аспекті ключових векторів діяльності




