Міністерство охорони здоров’я України

ПРО НАС
«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони
здоров’я України» (коротко – Центр тестування) є державною неприбутковою
організацією, на яку Міністерством охорони здоров’я України покладено
функцію зовнішнього контролю з оцінки якості підготовки фахівців у галузі
охорони здоров’я та встановлення її відповідності стандартам вищої освіти
шляхом проведення стандартизованого тестування у формі ліцензійних
інтегрованих іспитів «Крок» (коротко – іспит «Крок», іспит).
Мета діяльності: захист населення від некваліфікованих фахівців
Наші цінності.
Цивілізаційні (світоглядні) – цінність людського життя найголовніша;
лікар за етичними нормами є взірцем моральних чеснот, оскільки від нього
залежить людське життя; етичні норми лікаря закладаються разом з його
професійним формуванням.
Професійні – об’єктивне справедливе оцінювання, що базується на
сучасних технологіях, – двигун розвитку навчання.
Особистісні – розвиток особистісних якостей, що відповідають
професійним і світоглядним цінностям організації.
Центр тестування:
 Проводить іспити «Крок» для спеціальностей галузі знань «Охорона
здоров’я».
 Створений у 1999 році за участі експертів Асоціації медичної освіти
Європи, атестаційних рад США (NBME) та Канади (MCC).
 Перша спеціалізована атестаційна організація в Україні та країнах СНД,
яка визнана унікальною для Східної Європи.
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У 2017 РОЦІ ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРАЦЮВАВ
ЗА ТАКИМИ ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ
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2017 РІК БУВ БАГАТИМ НА ІННОВАЦІЇ:
 Вперше в Україні проведено міжнародне порівняльне дослідження
якості медичної освіти на додипломному та післядипломному етапах підготовки
з використанням міжнародних інструментів – іспиту IFOM CSЕ1 та субтесту з
надання допомоги при невідкладних станах на основі завдань типу USMLE
(United States Medical Licensing Examination – «Екзамен з отримання медичної
ліцензії Cполучених Штатів Америки»).
 Провідними експертами NBME2 було здійснено експертизу системи
формування національного банку тестових завдань іспитів «Крок» та методики
оцінювання їх якості.
 Укладено двосторонній Договір між Центром тестування та NBME,
відповідно до якого проведено дві сесії складання іспиту IFOM CSЕ у
комп’ютерному web-форматі.
 Здійснено організаційно-методичні заходи щодо включення для
студентів-громадян України до іспитів «Крок 1» субтесту з відповідних завдань
іноземною мовою.
 Запроваджено відкритий конкурсний відбір Голів та заступників Голів
комітетів фахової експертизи тестових матеріалів іспитів «Крок».
 Створено репозитарій навчально-методичних матеріалів для Голів та
заступників Голів комітетів фахової експертизи.
 Оновлено «Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів».
 Вперше для забезпечення процедури проведення іспиту «Крок» та
унеможливлення використання під час їх проведення заборонених електронних
пристроїв залучено представників поліції охорони Національної поліції України.
У 2017 році Центр тестування переїхав у інше приміщення, яке
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська 41.

1
2

International Foundations of Medicine. Сlinical sciences – «Міжнародні основи медицини. Клінічні науки»
National Board of Medical Examiners, Національна рада медичних екзаменаторів, США
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ІСПИТИ «КРОК»
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ВАЖЛИВІ ДАНІ
 Проведено 32
МОЗ України графіку.

іспити

«Крок»

відповідно

 Здійснено стандартизоване тестування

55122

до

затвердженого

студентів/інтернів з

141 ЗВО3. З урахуванням 1-го та 2-го перескладань іспитів «Крок 1» усього було
протестовано 62688 студентів/інтернів.
 Встановлено, що 17,5% студентів/інтернів за результатами іспиту
«Крок» не мають мінімального необхідного рівня професійної компетентності.
 Підготовлено, розтиражовано та використано під час тестувань
студентів/інтернів 77 типів екзаменаційних буклетів (60 – для складання іспиту,
17 – для перескладання) українською, російською та англійською мовами.
 Підготовлено 35 аналітичних матеріалів за результатами проведених
іспитів (32 аналітичні довідки та 3 звіти).
 Залучено для проведення іспитів «Крок» 1397 прокторів4.
 Підготовлено 101 звітну форму за результатами іспитів:
індивідуальні результати студента/інтерна; профіль його знань за
дисциплінами та змістовими модулями тесту, що демонструє сильні та слабкі
сторони його компетентності; результати за навчальними групами,
факультетами закладів вищої освіти, країною проживання (для студентівгромадян іноземних країн) та спеціальностями інтернатури (для контингенту
лікарів-інтернів).
 Оприлюднено деперсоніфіковані дані вітчизняних студентів/інтернів
іспитів «Крок 1. Стоматологія», «Крок 2. Стоматологія», «Крок 1. Загальна
лікарська підготовка», «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3.
Загальна лікарська підготовка».

ЗВО – заклад вищої освіти
Проктор – представник ДО «Центр тестування», який проводить іспит у кожній аудиторії ЗВО
відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів)
3
4
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 Оприлюднено на сайті Центру тестування 60 «нульових варіантів» (у
кожному тестовому завданні правильна відповідь «А») екзаменаційних буклетів,
що використовувалися у 2017 році.
 Відібрано за результатами відкритої он-лайн реєстрації
експертів тестових матеріалів іспитів «Крок».

170

фахових

З експертами іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» Центром
тестування спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
07.12.2017 проведено нараду-тренінг, на якій, зважаючи на зміну акцентів у
системі охорони здоров’я на профілактичну медицину, критичним станом
вакцинації в Україні та необхідністю актуалізації цих питань на етапі підготовки
лікарів, переглянуто структуру змісту іспиту та розпочато оновлення банку
тестових завдань, які базуються виключно на даних доказової медицини. Дані
зміни будуть запроваджені у 2018 році.
 Підготовлено методичне роз’яснення «Визначення якості тестових
завдань за результатами психометричного аналізу» для використання
результатів тестування для коригування методики викладання дисципліни.
 Проаналізовано 709 (100%) відеозаписів проведення іспитів «Крок»
у кожній аудиторії ЗВО.
 Розроблено, узгоджено з усіма закладами вищої освіти та затверджено
в установленому порядку Графік проведення іспитів на 2018 рік (лист МОЗ
України від 14.06.2017 №08.1-30/16251).
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ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

РІВНЯ

«СПЕЦІАЛІСТ»

Інформація щодо кількості студентів, які не склали іспити «Крок 1» та
«Крок 2» у розрізі спеціальностей та контингенту студентів (вітчизняні, іноземні
російськомовні та англомовні студенти) представлена на діаграмі нижче.

Не склали Крок (2017), %
Крок 2 ЗЛП (вітч.)
Крок 2 Клінічна фармація (вітч.)
Крок 2 Фармація (вітч.)
Крок 2 Стоматологія (вітч.)
Крок 2 Медична психологія (вітч.)
Krok 2 Medicine (іноз. англ. м.)
Крок 2 Лабораторна діагностика (вітч.)
Крок 1 ЗЛП (вітч.)
Усі
Krok 2 Stomatology (іноз. англ. м.)
Крок 2 ЗЛП (іноз. рос. м.)
Крок 2 Стоматологія (іноз. рос. м.)
Крок 1 Фармація (вітч.)
Krok 2 Pharmacy (іноз. англ. м.)
Крок 1 Стоматологія (вітч.)
Крок 2 Фармація (іноз. рос. м.)
Krok 1 Medicine (іноз. англ. м.)
Krok 1 Stomatology (іноз. англ. м.)
Крок 1 ЗЛП (іноз. рос. м.)
Крок 1 Стоматологія (іноз. рос. м.)
Krok 1 Pharmacy (іноз. англ. м.)
Крок 1 Фармація (іноз. рос. м.)
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ІСПИТИ «КРОК» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ В ЦИФРАХ
Нижче наводиться інфографіка «Іспити «Крок» за спеціальностями в
цифрах» для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація»,
«Сестринство», на якій представлено:







дата проведення іспиту;
кількість ЗВО та аудиторій, у яких проводився іспит;
кількість прокторів, які брали участь у проведенні іспиту;
контингент студентів/інтернів, які складали іспит;
мова складання іспиту;
кількість студентів/інтернів, які складали та не склали іспит.

Позначення до інфографіки «Іспити «Крок» за спеціальностями в цифрах»

Кількість
Контингент
студентів/інтернів, студентів/інтернів,
які складали
які складали
(вказано
іспит, мова
всередині
складання іспиту
діаграми) та не
склали іспит
(вказано над
діаграмою).

Кількість
прокторів, які
брали участь у
проведенні
іспиту

Кількість ЗВО
та аудиторій, у
яких
проводився
іспит

Дата
проведення
іспиту
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ІСПИТИ «КРОК» ЗА ГРАФІКОМ 2017 РОКУ
Результати іспитів за графіком, де представлено інформацію щодо назви іспиту, дати проведення, контингенту, мови
проведення, кількості зареєстрованих студентів/інтернів, студентів/інтернів, які складали, не склали та не складали
наводиться у таблиці нижче.
Дата
іспиту

Іспит

Контингент

11.01.2017

Крок М. Акушерська справа

11.01.2017

Мова

НЕ
НЕ
склали складали

Зареєстровані

Складали

вітчизняні

1589

1579

43

10

Крок М. Медико-профілактична
справа

вітчизняні

85

84

6

1

11.01.2017

Крок М. Сестринська справа
(вечірня форма навчання)

вітчизняні

291

290

18

1

07.02.2017

Крок 2. Лабораторна діагностика

вітчизняні

101

99

17

2

14.03.2017

Крок 1. Стоматологія

вітчизняні

2339

2272

785

67

14.03.2017

Крок 1. Стоматологія

іноземці

399

373

276

26

14.03.2017

Krok 1. Stomatology

іноземці

255

194

114

61

проведення
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Дата
іспиту

Іспит

Контингент

28.03.2017

Крок 3. Загальна лікарська
підготовка

28.03.2017

НЕ
НЕ
склали складали

Зареєстровані

Складали

вітчизняні

4999

4906

304

93

Крок 3. Стоматологія

вітчизняні

531

500

226

31

28.03.2017

Крок 3. Лабораторна діагностика

вітчизняні

44

42

16

2

28.03.2017

Крок 3. Фармація (пілот)

вітчизняні

355

350

177

5

23.05.2017

Крок 2. Загальна лікарська
підготовка

вітчизняні

5885

5836

282

49

23.05.2017

Крок 2. Загальна лікарська
підготовка

іноземці

677

659

180

18

23.05.2017

Krok 2. Medicine

іноземці

2552

2530

360

22

23.05.2017

Крок 2. Медична психологія

вітчизняні

61

61

7

0

30.05.2017

Крок 2. Стоматологія

вітчизняні

2162

2106

193

56

30.05.2017

Крок 2. Стоматологія

іноземці

403

389

125

14

30.05.2017

Krok 2. Stomatology

іноземці

279

264

66

15

30.05.2017

Крок 2. Фармація

вітчизняні

905

897

80

8

Мова
проведення
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Дата
іспиту

Іспит

Контингент

30.05.2017

Крок 2. Фармація

30.05.2017

НЕ
НЕ
склали складали

Зареєстровані

Складали

іноземці

268

262

94

6

Krok 2. Pharmacy

іноземці

123

120

41

3

30.05.2017

Крок 2. Клінічна фармація

вітчизняні

37

37

3

0

30.05.2017

Крок 2. Технологія парфумернокосметичних засобів

вітчизняні

62

59

4

3

07.06.2017

Крок М. Лікувальна справа

вітчизняні

5780

5760

56

20

07.06.2017

Крок Б. Лабораторна діагностика

вітчизняні

172

165

7

7

07.06.2017

Крок М. Лабораторна діагностика

вітчизняні

341

335

54

6

13.06.2017

Крок М. Сестринська справа

вітчизняні

7650

7584

119

66

13.06.2017

Крок Б. Сестринська справа

вітчизняні

271

265

5

6

23.06.2017

Крок 1. Фармація

вітчизняні

1301

1244

403

57

23.06.2017

Крок 1. Фармація

іноземці

292

269

232

23

Мова
проведення
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Дата
іспиту

Іспит

Контингент

23.06.2017

Krok 1. Pharmacy

23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017

Крок 1. Фармація
(заочна форма навчання;
статус іспиту – пілот)
Крок 1. Фармація
(заочна форма навчання;
статус іспиту – пілот)
Krok 1. Pharmacy
(заочна форма навчання;
статус іспиту – пілот)

НЕ
НЕ
склали складали

Зареєстровані

Складали

іноземці

114

100

83

14

вітчизняні

2264

2132

1496

132

іноземці

12

11

11

1

іноземці

3

3

0

0

Мова
проведення

29.06.2017

Крок 1. Загальна лікарська
підготовка

вітчизняні

7918

7612

1400

306

29.06.2017

Крок 1. Загальна лікарська
підготовка

іноземці

1004

944

686

60

29.06.2017

Krok 1. Medicine

іноземці

2599

2502

1120

97

07.11.2017

Крок 3. ЗЛП

вітчизняні

980

940

303

40

07.11.2017

Крок 3. Стоматологія

вітчизняні

1314

1281

257

33

07.11.2017

Крок 3. Лабораторна діагностика

вітчизняні

66

66

15

0

56483

55122

9664
(17,5%)

1361
(2,5%)

Всього
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ
«КРОК» ТА ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ
 Залучено під час проведення іспитів «Крок» 562 представники поліції
охорони Національної поліції України.
 Зафіксовано рекорд вилучення у одного студента 5 технічних
пристроїв, з якими він намагався пройти в аудиторію для складання іспиту –

4 мобільних телефони та 1 пристрій для прослуховування.
 Виявлено СБУ 18 студентів, які намагалися скласти

іспит «Крок» за
допомогою підставних осіб. Цим студентам анульовано результат.
 Анульовано результати Кроку 114 студентам та 1 інтерну за
результатами аналізу відеозаписів, зроблених під час їх проведення.
 Проведено процедуру апеляції щодо підтвердження тестового балу
іспиту для 292 студентів/інтернів. Жодного випадку не підтвердження
тестового балу не було.
 Не було відмовлено жодному студенту/інтерну в запиті щодо
ознайомлення з відеозаписом проведення іспиту в аудиторії, де він його складав.
 Запроваджено попередній он-лайн запис на проведення процедури
апеляції щодо тестового балу іспиту.
 Надано відповіді на

534

листи, що надійшли на нашу електронну

скриньку довіри та на 1079 повідомлень, що надійшли на нашу сторінку у
Facebook.
 Оприлюднено на сайті Центру тестування середню вартість іспиту
«Крок» для студентів/інтернів з метою інформування та як інформаційний захід
з запобігання корупції.
 Проведено
процедуру
ксерокопіювання
бланків
відповідей
студентів/інтернів за ініціативою Центру тестування або закладу вищої освіти у

12 ЗВО для виключення маніпулювання фактом заповнення бланків відповідей
олівцем, що відповідає міжнародним практикам. Інші ЗВО від процедури
ксерокопіювання офіційно відмовилися.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ
ФАХОВИХ ЕКСПЕРТІВ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІСПИТІВ «КРОК»
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.
Були визначені такі вимоги до кандидата:
 бажання працювати на результат (обов’язково);
 наявність наукового ступеня (обов’язково);
 наявність вченого звання (обов’язково);
 науково-педагогічний стаж не менше 5 (п’яти) років (обов’язково);
 володіння англійською мовою (важливо);
 досвід написання тестових завдань, які за результатами фахової
експертизи включені до екзаменаційного банку іспиту (важливо);
 досвід роботи фаховим експертом у Комітеті фахової експертизи
(бажано).
Проведено 2 етапи відкритої он-лайн реєстрації:
 18.10.2017 – 10.11.2017 – для іспитів «Крок 1» та «Крок 2» для
спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація»;
 21.11.2017 – 05.12.2017 – для іспитів «Крок 3» для спеціальностей
«Медицина», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика».
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.

18

Відбір кандидатів здійснювався за рейтинговим принципом за єдиними
критеріями.
Результати конкурсного відбору:
Крок 1. ЗЛП – 27 експертів
Крок 2. ЗЛП – 18 експертів
Крок 1. Стоматологія –
27 експертів
Крок 2. Стоматологія – 12 експертів
Крок 1.Фармація – 24 експерти
Крок 2. Фармація – 21 експерт

Крок 3. ЗЛП – 15 експертів
Крок 3. Стоматологія – 15 експертів
Крок 3. Лабораторна діагностика –
11 експертів

Результати відкритого он-лайн відбору експертів іспитів свідчать про
готовність медичної спільноти активно брати участь в удосконаленні медичної
освіти.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Доходи Центру тестування у 2017
Дохід від надання послуг з організації та проведення іспитів
«Крок» (з ПДВ)
Відсотки нараховані банком
Дохід від перерахунку курсової різниці
Дохід від проведення веб-тестування IFOM CSЕ
Всього

11 282 131,26
27 249,53
18 173,84
562 047,00
11 889 601,63

Витрати Центру тестування у 2017
Заробітна плата співробітників та експертів
Винагорода прокторів
Єдиний соціальний внесок з заробітної плати співробітників та
експертів
Єдиний соціальний внесок з винагороди прокторів
Касове обслуговування та комісія банку
Витрати на буклети, бланки відповідей, сертифікати
Витрати на відрядження прокторів для проведення іспитів у ЗВО
Витрати на послуги поліції охорони Національної поліції України
під час проведення іспитів у ЗВО
Послуги фельдзв'язку для доставки до ЗВО екзаменаційних
матеріалів
Послуги зв'язку
Поштові витрати
Послуги сторонніх організацій
Адміністративні витрати
Покращення технічної бази
Покращення матеріальної бази (ремонт, меблі)
Юридичні послуги
Витрати на комунальні послуги
Канцелярські товари
Перерахування до бюджету ПДВ
Перерахування винагороди NBME за веб-тестування IFOM CSЕ, з
урахуванням сплати ПДВ до бюджету
Всього

3 768 469,57
471 980,00
820 733,42
101 596,00
62 868,70
849 984,60
705 698,73
200 541,98
88 791,60
68 485,12
13 538,13
289 766,45
1 198 564,87
203 548,00
706 838,13
144 000,00
116 979,29
106 412,13
1 462 118,75
324 607,50
11 705 522,97

Заборгованість закладів вищої освіти перед Центром тестування у 2017
Заборгованість Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця за надання послуг з організації та проведення
іспитів «Крок» (з ПДВ)
Перераховано Центром тестування до бюджету ПДВ на суму
заборгованості

113 196,54

18 866,09
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ПУБЛІЧНА КОМПОНЕНТА ДІЯЛЬНОСТІ
Основні публічні заходи, у яких брав участь Центр тестування у 2017
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AMEE – щорічна міжнародна конференція Асоціації медичної освіти Європи

*
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ДІЯЛЬНОСТІ
Центр тестування в інформаційному просторі представлений сайтом,
сторінками у Facebook та Twitter, електронною скринькою довіри.
Сайт Центру тестування
У лютому 2017 року було здійснено редизайн 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.

201 050 – кількість унікальних користувачів.
484 305 – кількість візитів.
1 336 269 – кількість сторінок, переглянутих відвідувачами сайту.
86,7% – частка нових відвідувачів.
Стать користувачів сайту: жіноча –77%, чоловіча – 23%.
Географія користувачів сайту:
Україна - 90,1 %

США - 0,62 %

Росія - 2,35 %

Нігерія - 0,6 %

Німеччина - 1,63 %

Йорданія - 0,41 %

Нідерланди - 1,15 %

Білорусь - 0,31 %

Польща - 0,79 %

Франція - 0,31 %

Велика Британія - 0,67 %

Індія - 0,14 %

Сторінка Центру тестування у Facebook
Відкрита у січні 2017 року.

4 109 вподобали сторінку Центру тестування.
5 576 людей стежать за цим.
363 006 переглядів матеріалів на сторінці Центру тестування у Facebook.
1079 повідомлень надійшли на нашу сторінку у Facebook.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Центром тестування у 2016 році підготовлено проектну пропозицію для
МОЗ України «Український лікар у міжнародному вимірі (порівняння
якості)», яка в 2017 році реалізувалася шляхом проведення першого в Україні
порівняльного дослідження в медичній освіті.
Мета дослідження – оцінка стану вітчизняної вищої медичної освіти у
порівнянні з міжнародними стандартами.
Відповідальний виконавець дослідження – Центр тестування, який
забезпечив методичний, організаційний супровід дослідження та його
проведення.
Дослідження включало два етапи підготовки лікарів – додипломний
(студенти-випускники) та післядипломний (лікарі-інтерни).
У рамках дослідження за ініціативи Центру тестування та підтримки
NBME для студентів-випускників, які бажають перевірити свої знання за
міжнародними стандартами, було запроваджено іспит IFOM CSЕ у
комп’ютерному web-форматі англійською мовою.
Додипломний етап підготовки. Для оцінювання якості здобутої медичної
освіти використано екзаменаційний тест з клінічних дисциплін IFOM CSЕ. Цей
тест розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – NBME
та використовується різними країнами відповідно до їх потреб.
Дата проведення: 12.05.2017.
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.
Післядипломний етап підготовки. Для оцінювання якості навчання
лікарів-інтернів у інтернатурі до іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка»
було включено субтест з надання допомоги при невідкладних станах на основі
завдань типу USMLE.
Дата проведення: 28.03.2017 та 07.11.2017.
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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 підготовлено та опубліковано два звіти, тези та доповідь.
Короткі висновки.
Включення субтесту з надання допомоги при невідкладних станах на
основі завдань типу USMLE стимулювало навчальний процес у ЗВО та
підготовку лікарів-інтернів до іспиту «Крок 3».
Має місце суттєва різниця між результатами складання субтесту
американськими та українськими лікарями-інтернами.
Центром тестування разом з Головами та заступниками Голів комітетів
фахової експертизи іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» у 2018 році
будуть розроблені рекомендації щодо зміни навчальних програм та
удосконалення змісту підготовки в інтернатурі за результатами складання
лікарями-інтернами субтесту з надання допомоги при невідкладних станах на
основі завдань типу USMLE.
IFOM CSЕ у комп’ютерному web-форматі англійською мовою.
Центром тестування спільно з NBME на базі сертифікованого
комп’ютерного класу ПВНЗ «Київський медичний університет» проведено дві
сесії іспиту IFOM CSЕ у комп’ютерному web-форматі англійською мовою.
Іспити проходили у червні-липні та грудні 2017 року.
В цих іспитах взяли участь 132 студенти з 8 ЗВО, з яких 6 ЗВО
МОЗ України та 2 ЗВО МОН України.
За результатами іспиту IFOM CSЕ один студент подолав критерій NBME
щодо відповідності рівня професійної лікарської компетентності; чотири
студенти подолали критерії, встановлені Центром тестування.
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ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Прогностична валідність предметів ЗНО
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 інфоргафіка до неї; розраховано прогностичну валідність
предметів ЗНО.
Короткі висновки за результатами дослідження.
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».
2. Структура післядипломної освіти
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 в України
(додаток 1).
На підставі аналізу даних іспиту «Крок 3» виявлено суттєвий дисбаланс у
кількості інтернів бюджетної та контрактної форм навчання за окремими
спеціальностями (додаток 2).
За результатами дослідження підготовлена проектна пропозиція для МОЗ
України «Справедливий конкурсний розподіл в інтернатуру (е-розподіл)».
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3. Продовження роботи по створенню стандартів нового покоління
З 2015 року відповідно до наказу МОЗ України від 09.11.2015 № 733 ми є
членами координаційної групи МОЗ України для формування переліку
спеціалізацій та розроблення стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі
знань «Охорона здоров’я». Ця робота була продовжена Центром тестування у
2017 році.
У 2017 році ми увійшли до робочої групи МОЗ України з розроблення
стандартів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань
«Охорона здоров’я» (наказ МОЗ України від 11.04.2017 № 384).
4. Міжнародні проекти
Разом з партнерами ми підготували такі проектні пропозиції у межах
програми Європейського Союзу ERASMUS+:
 «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree
programs in Ukraine (REHAB)».
 «Biosafety Training and University Education: developing a common
framework in the Eastern Partnership Region (BIOTUNE)».
У складі референтної групи ми взяли участь у визначенні USAID (United
States Agency for International Development) пріоритетів міжнародної технічної
допомоги в галузі медичної освіти.
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ЗДОБУТКИ 2017 РОКУ
 Вперше в Україні, підтримавши політику МОЗ України щодо
покращення якості підготовки медичних кадрів, Центр тестування зініціював та
забезпечив реалізацію міжнародного порівняльного дослідження, у якому взяв
участь 2831 студент та 5846 лікаря-інтерна.
 Центр тестування запровадив на постійній основі у комп’ютерному
web-форматі складання студентами, які навчаються в Україні, іспиту IFOM CSE.
 Вперше іноземний студент, який обрав місцем навчання Україну,
отримає сертифікат NBME за результатами складання іспиту IFOM CSE в
Україні.
 Провідні експерти 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.
 Центр тестування отримав високу оцінку NBME за методичний,
організаційний супровід та рівень проведення нами іспиту IFOM CSE. За
кількістю студентів, які складали IFOM CSE в Україні, цей іспит був
наймасштабнішим для NBME, проведений за межами США.
 19 ЗВО залучилися до відкритої он-лайн системи формування
експертів банку тестових завдань іспитів.
 752 науково-педагогічних співробітники з 19 ЗВО (14 закладів МОЗ
України, 3 закладів МОН України, 2 приватних заклади) виявили бажання
працювати разом з нами для розвитку системи іспитів «Крок».
 Ми увійшли до складу Національної команди експертів з реформування
вищої освіти (Higher Education Reform Experts, HERE) Європейської комісії.
 Ми отримали подяку від МОН України за бездоганну працю та
особистий внесок у розроблення та впровадження методичних рекомендацій до
формування системи стандартів вищої освіти.
 Центр тестування розробив модель конкурсного е-вступу до
інтернатури.
 Центр тестування спільно з Національною медичною академією
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика розробив модель системи до- та
післядипломної освіти фахівців у галузі охорони здоров’я.
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 Ми увійшли до складу референтної групи для визначення Агентством
США з міжнародного розвитку (United States Agency for International
Development, USAID) пріоритетів міжнародної технічної допомоги в галузі
медичної освіти.
 Ми увійшли до робочої групи МОЗ України з розроблення стандартів
вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань «Охорона
здоров’я».
 Ми увійшли до робочої групи МОЗ України з реформування медичної
освіти.
 За результатами дослідження АМКУ відповідності вимогам
законодавства порядку проведення Центром тестування іспитів «Крок»
порушень вимог законодавства України не виявлено.
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ЗНО

Ліцензійний іспит
Крок 1
3-й курс

Ліцензійний
іспит
Крок 2
6-й
курс

Ліцензійний іспит
Крок 3
під час інтернатури

Іспит з сімейної
медицини або зі
спеціальності

Клінічна
ординатура

Спеціалізація у
сімейній
медицині
(наприклад,
геріатрія)

Вузька
спеціальність
(тривалість
згідно Директиви
ЄС).
Кваліфікація
"Лікарспеціаліст"

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
1 РАЗ НА 5-7 РОКІВ (ОБОВ'ЯЗКОВО, ДЕРЖАВНА ФУНКЦІЯ)

Лікарська
спеціальність
(тривалість згідно
Директиви ЄС).
Кваліфікація
"Лікар-спеціаліст".

СЕРТИФІКАЦІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
(ДОБРОВІЛЬНО, ФУНКЦІЯ АСОЦІАЦІЇ, ТОВАРИСТВА)

Сімейна медицина
(1 або 2 роки)
Кваліфікація
"Сімейний лікар"

ПОВНА ЛІЦЕНЗІЯ

Загальна медицина,
ротації з базових
спеціальностей
1 рік
Кваліфікація
"Доктор медицини
(MD)"

Резидентура
НАЦІОНАЛЬНИЙ Е-РОЗПОДІЛ ДО РЕЗИДЕНТУРИ
(НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА МІСЦЕ У ЗАКЛАДІ ОЗ)

Інтернатура
ОБМЕЖЕНА ЛІЦЕНЗІЯ
(ОБОВ'ЯЗКОВО, ДЕРЖАВНА ФУНКЦІЯ)

6 років
Кваліфікація
"Лікар"

НАЦІОНАЛЬНИЙ Е-РОЗПОДІЛ ДО ІНТЕРНАТУРИ
(НА МІСЦЕ У ЗВО або закладі післядипломної освіти)

Е-ВСТУП до ЗВО

ЗВО

Іспит з сімейної
медицини або зі
спеціальності

Додаток 1. СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ (ДО- ТА ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА)

30

Додаток 2. СТРУКТУРА (лікарі-інтерни, 2017)
Спеціальності інтернатури
Дерматовенерологія
Урологія
Акушерство та гінекологія
Нейрохірургія
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Неврологія
Клінічна онкологія
Дитяча отоларингологія
Хірургія
Офтальмологія
Внутрішні хвороби
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Дитяча хірургія
Радіологія
Інфекційні хвороби
Спортивна медицина
Психіатрія
Дитяча анестезіологія
Судово-медична експертиза
Патологічна анатомія
Педіатрія
Неонатологія
Пульмонологія та фтизіатрія
Медицина невідкладних станів
Лабораторна діагностика
Загальна практика - сімейна медицина
Загальна гігієна
Епідеміологія
Усі

Бюджет

Контракт

12,06%
17,46%
30,25%
33,33%
33,73%
34,35%
38,22%
41,25%
42,86%
44,03%
44,68%
59,63%
59,82%
61,22%
61,40%
62,50%
62,50%
70,71%
71,62%
77,78%
78,69%
78,71%
82,61%
87,50%
96,19%
96,43%
97,18%
100,00%
100,00%
62,70%

87,94%
82,54%
69,75%
66,67%
66,27%
65,65%
61,78%
58,75%
57,14%
55,97%
55,32%
40,37%
40,18%
38,78%
38,60%
37,50%
37,50%
29,29%
28,38%
22,22%
21,31%
21,29%
17,39%
12,50%
3,81%
3,57%
2,82%
0,00%
0,00%
37,30%
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