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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ  

результатів складання 26.06.2018 субтесту з іноземної мови професійного 

спрямування студентами 3-го курсу спеціальності «Медицина»  

  

1. Загальна інформація  

 

Відповідно до листа МОЗ України від 29.06.2017 № 08.1-30/17662 «Про 

визначення рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у 

студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», 

«Стоматологія»», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» до 

ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 26.06.2018 для 

студентів громадян України було включено субтест з тестових завдань 

іноземною мовою професійного спрямування, яку вивчав студент у ЗВО, з 

кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту (далі – субтест).  

Таким чином, екзаменаційний тест ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна 

лікарська підготовка» включав основний тест і субтест. Результати ліцензійного 

іспиту розраховувалися окремо – як за основним тестом, так і за субтестом; 

результатом складання іспиту був результат складання студентом лише 

основного тесту. 

 

1.1. Контингент студентів, які складали субтест  

26 червня 2018 року Центром тестування було проведено ліцензійний 

іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», у якому взяли участь 7805 

студентів, з яких 4783 бюджетної та 3022 контрактної форм навчання.  

Іспит складали студенти із 20 закладів вищої освіти. З них 13 ЗВО МОЗ 

України, 3 ЗВО МОН України та 4 приватних ЗВО (див. діаграму нижче).  

 
Діаграма 1. Заклади ЗВО, що брали участь у тестуванні 

Кількість студентів, які складали іспит, коливалася від 17 студентів 

(ДМІТНМ) до 1003 (НМУ). Кількість студентів, які складали іспит, у розрізі 

форми навчання (бюджет, контракт) представлено на діаграмі нижче. Для 
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зручності представлення даних у діаграмах та таблицях використовуються 

абревіатури назв ЗВО. Повні назви ЗВО наведені у додатку до експрес-аналізу.  

 

 
Діаграма 2. Кількість студентів ЗВО, які складали субтест 

у розрізі форми навчання  
 

1.2. Мови субтесту  

Субтест було сформовано чотирма іноземними мовами: англійська, 

німецька, іспанська та французька
1
.  

Субтест складали: 

7462 (95,6%) студенти англійською,  

62 (0,8%) студенти французькою,  

280 (3,6%) студентів німецькою та  

1 (0,01%) студент іспанською мовами.   

 
 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Іноземна мова професійного спрямування, яку вивчав студент у ЗВО, вказувалася при реєстрації 

студентів на складання іспиту. 
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2. Аналіз результатів за основним тестом  

Результати складання ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська 

підготовка» за основним тестом представлено на діаграмі нижче. 

 
 

Діаграма 3. Кількість студентів, які складали, склали та не склали іспит 

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 26.06.2018 

 

Порівняння результатів іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 

2017 та 2018 роках.  

Іспит складали:  

у 2017 р. – 7612 студентів,  

у 2018 р. – 7805 студентів. 

Національний показник іспиту:  

у 2017 р. – 71,3%,  

у 2018 р. – 71,1%.  

Кількість студентів, які не склали іспит:  

у 2017 р. – 18,4% (1400 студентів), з яких 9,5% (432 студенти) 

бюджетної та 31,4% (968 студентів) контрактної 

форм навчання,  

у 2018 р. – 19,1% (1494 студенти), з яких 9,8% (467 студентів) 

бюджетної та 34,0% (1027 студентів) контрактної 

форм навчання. 

Детальний аналіз результатів за основним тестом представлено в 

Аналітичній довідці за встановленою формою, яка опублікована на сайті 

Центру тестування.  
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3. Аналіз результатів за субтестом  

3.1. Структура субтесту  

Субтест сформовано із одного – чотирьох тестових завдань іноземною 

мовою з кожної дисципліни, що входить до змісту іспиту. При цьому зміст 

екзаменаційного тесту включно з субтестом повністю відповідає затвердженій 

структурі змісту ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».  

До структури змісту іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 

визначеному співвідношенні входять дев’ять дисциплін: нормальна анатомія, 

біологія, біохімія, гістологія, мікробіологія, нормальна фізіологія, патологічна 

анатомія, патологічна фізіологія та фармакологія. З кожної перерахованої вище 

дисципліни, залежно від її частки у іспиті сформовано субтест загальною 

кількістю 28 тестових завдань. Детальна інформація щодо кількості тестових 

завдань субтесту по кожній дисципліні представлена у таблиці нижче. 

Також зауважимо, що структура субтесту, як і основного тесту, відповідно 

до сучасних підходів щодо практики та вимог стандартизованого тестування, 

включала ТЗ, які вже використовувалися та мали відповідні психометричні 

характеристики. Така група тестових завдань називається якірними (англ. 

«anchor»).   

Таблиця 1. Структура субтесту  

Дисципліна 
Кількість 

ТЗ  

Кількість 

якірних ТЗ 

Кількість 

ТЗ із банку 

Біологія 2 - 2 

Нормальна анатомія 3 1 2 

Гістологія 2 - 2 

Нормальна фізіологія 4 1 3 

Біохімія 4 1 3 

Патологічна фізіологія 4 1 3 

Патологічна анатомія 3 1 2 

Мікробіологія 2 - 2 

Фармакологія 4 1 3 

ВСЬОГО: 28 6 22 
 

Із 28 ТЗ субтесту 6 ТЗ є якірними; вони включалися у 2016 та у 2017 роках 

до екзаменаційних буклетів ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська 

підготовка».   
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3.2. Результати складання субтесту:  

Аналіз результатів складання субтесту здійснено за такими показниками:  

 кількість студентів, які не склали субтест;  

 середній результат субтесту по ЗВО;  

 10% студентів, які показали найвищі результати по країні;  

 найвищі індивідуальні результати по країні. 

Кількість студентів, які не склали субтест  

Кількість студентів, які складали, склали та не склали субтест наведені на 

діаграмі нижче. Як видно з діаграми, із 7805 студентів, які складали іспит, 

субтест не склали 5337 студентів, що становить 68,4 %.  

 
 

Діаграма 4. Кількість студентів ЗВО, які складали, склали та не склали 

субтест  

 

Нижче представлена інформація щодо результатів складання субтесту у 

розрізі мови навчання
2
.  

 

 

 

 

 

                                           
2
 В середині діаграми наведено дані щодо кількості студентів, які складали субтест  
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Діаграма 5. Кількість студентів ЗВО, які складали, склали та не склали 

субтест у розрізі іноземної мови професійного спрямування  

Середній результат субтесту по ЗВО  

На діаграмі нижче представлено дані щодо мінімального, максимального 

та середнього результату по ЗВО.  

За результатами тестування середній показник складання субтесту по 

країні становить 46,12% і позначено на діаграмі червоною пунктирною лінією.  

 
Діаграма 6. Мінімальний, максимальний та середній результат складання 

субтесту по ЗВО  

96,43 
100 

96,43 

64,29 

89,29 
92,86 

96,43 

89,29 

67,86 

96,43 

82,14 

75 

100 
96,43 

92,86 
96,43 

89,29 
92,86 

100 

92,86 

7,14 
10,71 

7,14 7,14 

46,4 
49,75 

52,68 

33,19 
37,92 

50,78 

42,59 
39,17 

30,36 

55,5 

37,18 

23,57 

57,15 

39,12 

44,88 44,94 

32,1 
35,37 

45,75 

38,02 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Р
е
з
у
л

ь
т

а
т

 

МАКС результат МІН результат Середнє по ЗВО, % 



  

7  

Нижче представлена діаграма щодо кількості студентів, які склали / не 

склали субтест у розрізі ЗВО.  
 

 
Діаграма 7. Кількість студентів, які склали та не склали субтест у розрізі ЗВО 

 

10% студентів, які показали найвищі результати по країні  

До категорії «10% студентів, які показали найвищі результати по 

країні», увійшли 751 студент. Можна виділити 3 ЗВО, у яких до цієї категорії 

потрапила найбільша кількість студентів:  

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця – 198 осіб, що 

становить 26,4 % студентів цієї категорії;  

Вінницький національний медичний університет – 121 особа, що 

становить 16,1 % студентів цієї категорії; 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 

88 осіб, що становить 11,7% студентів цієї категорії; 
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Ця інформація представлена на діаграмі нижче. 

 
Діаграма 8. ЗВО, у яких до категорії «10% студентів, які показали 

найвищі результати» потрапила найбільша кількість студентів 

В таблиці наведена детальна інформація щодо категорії «10% студентів, 

які показали найвищі результати складання субтесту» по країні.  

Таблиця 2. 10% студентів, які показали найвищі результати складання 

субтесту  

ЗВО 
Кількість 

студ. 

Відсоток у цій 

категорії 

НМУ 198 26,4 

ВНМУ  121 16,1 

ЛНМУ  88 11,7 

ДМА  59 7,9 

ЗДМУ  57 7,6 

ХНМУ  41 5,5 

БДМУ  41 5,5 

ІФНМУ  29 3,9 

ОНМУ  29 3,9 

ТДМУ  24 3,2 

СумДМУ  21 2,8 

УМСА  12 1,6 

ДНМУ  9 1,2 

КМУ  8 1,1 

УжНУ  7 0,9 

ХНУ 4 0,5 

ЛугДМУ  3 0,4 

НМУ 
198 студ. 

26,4% 

ВНМУ 
121 студ. 

16,1% 
ЛНМУ 

88 студ. 
11,7% ДМА 

59 студ. 
7,9% 

ЗДМУ 
57 студ. 

7,6% 

ХНМУ 
41 студ. 

5,5% 

БДМУ 
41 студ. 

5,5% 

Інші ЗВО 
146 студ. 

19,4% 
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Найвищі індивідуальні результати по країні 

Найвищі індивідуальні результати складання субтесту по країні показали 

такі 7 студентів:  

Смага Тетяна Сергіївна. Результат складання субтесту – 100%; основного 

тесту – 98,3% (Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І.Пирогова, бюджетна форма навчання);  

Фурман Анастасія Олегівна. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 96,5% (Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця, бюджетна форма навчання); 

Кропивка Юлія Олегівна. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 92,4% (Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця, бюджетна форма навчання); 

Іваніна Яна Олександрівна. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 91,3% (Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця, бюджетна форма навчання); 

Павлусенко Владислав Ігорович. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 93,6% (Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця, бюджетна форма навчання); 

Терновський Єгор Ігорович. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 88,95% (Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця, бюджетна форма навчання); 

Приходько Юрій Олександрович. Результат складання субтесту – 100%, 

основного тесту – 85,5% (Харківський національний медичний університет, 

бюджетна форма навчання). 

Всі перераховані студенти складали субтест англійською мовою.  

3.3. Складність субтесту  

Середній індекс складності
3
 субтесту для вітчизняних студентів 

становить 0,5. Враховуючи значення цього показника можна констатувати, що 

тестові завдання за рівнем складності для контингенту вітчизняних студентів 

виявилися середньої складності.   

Складність субтесту проаналізуємо окремо для 6 (шести) якірних ТЗ та 22 

(двадцяти двох) ТЗ із банку.  

 

                                           
3
 Індекс складності встановлює, наскільки конкретне тестове завдання є складним для студентів, та 

відповідає відсотку студентів, які обрали правильну відповідь. Індекс складності може коливатися від «0» до 

«1,0». Якщо індекс складності є великим (від 0,84 до 1,0), то тестове завдання надто легке; якщо малим (від 0,2 

до 0,36) – надто складне. 
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Складність якірних ТЗ субтесту  

Блок 6 якірних ТЗ субтесту був сформований шляхом перекладу 

іноземною мовою ТЗ, які включалися до екзаменаційних буклетів ліцензійного 

іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 2016/2017 роках.  

Середній індекс складності якірних тестових завдань субтесту у 2018 році 

становить 0,54. Враховуючи значення цього показника можна констатувати, що: 

 тестові завдання за рівнем складності для контингенту вітчизняних 

студентів виявилися середньої складності;  

 середній індекс складності для ТЗ 2016/2017 року, які складалися 

українською мовою, відрізняється від індексу складності ТЗ 2018 року, які 

складалися англійською, лише на 0,08 (див. табл. нижче). 

Таблиця 3. Середній індекс складності та середній індекс дискримінації 

якірних тестових завдань субтесту.  

Роки 

Середній індекс 

складності 

(Diff) 

Середній індекс 

дискримінації 

(DI) 

2018 0,54 0,51 

2016-2017 0,62 0,47 

Складність кожного тестового завдання по дисциплінам наведено на 

діаграмі нижче. Як видно з діаграми: 

для чотирьох якірних ТЗ індекс складності зменшився;  

для одного ТЗ індекс складності практично не змінився; 

для одного ТЗ – індекс складності збільшився.  

 
Діаграма 9. Складність якірних ТЗ субтесту 
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Разом з тим, середній індекс дискримінації
4
 якірного блоку субтесту у 

2018 році становить 0,51. Таким чином, блок якірних ТЗ субтесту у 2018 році 

має кращу розподільну здатність порівняно з 2016 / 2017.  

Складність ТЗ субтесту із банку  

Блок 22 ТЗ субтесту із банку був сформований шляхом перекладу на 

іноземну мову ТЗ із екзаменаційного банку ліцензійного іспиту 

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» для вітчизняних студентів.  

На таблиці нижче представлено середній індекс складності та середній 

індекс дискримінації ТЗ субтесту із банку. 

Таблиця 4. Середній індекс складності та середній індекс дискримінації 

ТЗ субтесту із банку для студентів громадян України 

Контингент 

Середній індекс 

складності 

(Diff) 

Середній індекс 

дискримінації 

(DI) 

Студенти громадяни України 0,44 0,45 

 

Середній індекс складності ТЗ субтесту із банку становить 0,44. 

Враховуючи значення цього показника можна констатувати, що ці тестові 

завдання за рівнем складності для контингенту вітчизняних студентів виявилися 

середньої складності.  

Середній індекс дискримінації
5
 ТЗ субтесту із банку становить 0,45.  

Короткі висновки: 

Середній результат складання субтесту з іноземної мови професійного 

спрямування 46,12% свідчить про недостатній рівень володіння іноземною 

мовою професійною спрямування.   

Найкращі результати за субтестом показали студенти Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця та Львівського національного 

медичного університету.  

Найгірші результати за субтестом показали студенти ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини».   

                                           
4
 Індекс дискримінації (розподільна здатність тестового завдання) встановлює, наскільки конкретне 

тестове завдання добре розподіляє сильних (група «Hi») та слабих ( група «Lo») студентів. Індекс дискримінації 

може коливатись від «-1» до «+1». Якщо індекс дискримінації позитивний великий, то дане тестове завдання 

добре розділяє сильних та слабких студентів. Якщо він близький до «0» – то дане тестове завдання не розділяє 

студентів зовсім.  
5
 Індекс дискримінації (розподільна здатність тестового завдання) встановлює, наскільки конкретне 

тестове завдання добре розподіляє сильних (група «Hi») та слабих ( група «Lo») студентів. Індекс дискримінації 

може коливатись від «-1» до «+1». Якщо індекс дискримінації позитивний великий, то дане тестове завдання 

добре розділяє сильних та слабких студентів. Якщо він близький до «0» – то дане тестове завдання не розділяє 

студентів зовсім.  
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Додаток до експрес-аналізу 

Прийняті скорочення  

 

БДМУ  Буковинський державний медичний університет  

ВНМУ  Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова  

ДМА  Дніпропетровська медична академія  

ДМІТНМ  ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної та 

нетрадиційної медицини»  

ДНМУ  Донецький національний медичний університет  

ЗДМУ  Запорізький державний медичний університет  

ІФНМУ  Iвано-Франкiвський національний медичний університет  

КМУ  ПВНЗ «Київський медичний університет»  

ЛМІ  ТОВ «Львівський медичний інститут»  

ЛНМУ  Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького  

ЛугДМУ  Луганський державний медичний університет  

МАЕМ  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  

НМУ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

ОНМУ  Одеський національний медичний університет  

СДУ  Сумський державний університет  

ТДМУ  Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

УжНУ  Ужгородський національний університет  

УМСА  Українська медична стоматологічна академія  

ХНМУ  Харківський національний медичний університет  

ХНУ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

  

ЗВО Заклад вищої освіти 

ТЗ Тестове завдання 

 


