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Іспити «Крок» як засіб фокусу на 
пріоритетних актуальних питаннях 
практичної охорони здоров’я 

Зовнішнє оцінювання – рентгенівський 

знімок якості підготовки 

3 Акцент у змісті іспиту Крок 2 ЗЛП 2018 - 
первинна профілактика – вакцинація 

Питання, що обговорюємо 
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4 Оцінювання – двигун навчання: 53% 
студентів не знають принципів 
вакцинації проти кору в умовах спалаху 



Мета  
захист населення від некваліфікованих дій 

фахівців 

Об’єкт 

оцінювання  

професійна компетентність майбутнього 

фахівця 

Спосіб медичний ліцензійний іспит Крок 

Атестаційна 

організація 
Центр тестування при МОЗ України 

Застосування в 

Україні 
для присвоєння кваліфікації лікаря 

Застосування за 

межами України 
престиж держави за межами України 

Зовнішнє оцінювання якості підготовки 
фахівців у галузі охорони здоров’я  
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• Це зовнішнє об'єктивне незалежне оцінювання 
професійної компетентності фахівців у галузі 
«охорона здоров’я» 

• Одночасно по всій країні у формі тестування 

• Проводиться Центром тестування при МОЗ 
України 

• Спеціальності:  медицина, стоматологія, 
фармація, медсестринство тощо 

• 32 ліцензійних іспити на рік 

• Обов'язковий для усіх студентів в системі МОЗ, 
МОН та приватних університетів в сфері охорони 
здоров’я (понад 140 ВНЗ)  

Медичний ліцензійний іспит «Крок» 

• Обсяг − понад 55000 студентів/інтернів на рік  

• Відсів − для вітчизняних студ.  − 13,5% осіб 

      для іноземних студ.      − 39,3% осіб 
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ІНІЦІАТИВА      Центру тестування та 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

 

Мета: актуалізація питань з первинної профілактики – 

вакцинації на рівні додипломної освіти 
 

 

Яким чином? 

 розроблення та включення до змісту іспиту «Крок 2. ЗЛП» 

у 2018 році тестових завдань, що фокусуються на 

пріоритетних актуальних питаннях первинної профілактики – 

вакцинації та базуються на доказовій  медицині 
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ІНІЦІАТИВА      Центру тестування та 

Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

 

Ліцензійний інтегрований іспит Крок 2. ЗЛП:  

 обов'язкова складова державної атестації студентів  

спеціальності «Медицина»;  

 розробляється і адмініструється Центром тестування; 

 оцінює вміння майбутнього лікаря на етапі випуску із ЗВО 

використовувати знання та розуміння основних найважливіших 

медичних дисциплін для забезпечення допомоги хворому під 

наглядом лікаря; 

 структура іспиту:  3-вимірна вісь: 

                                     Вісь 1. Органи та системи 

                                     Вісь 2. Медичні профілі 

                                     Вісь 3. Аспекти діяльності лікаря 
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3.  
Експертиза  

ТЗ 

1.  
Доповнення 

структури 
змісту  іспиту 

2. 
Розробка ТЗ 

Фахова експертиза ТЗ 
Експертиза ТЗ 

представниками Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

 

Прийнято до екзаменаційного 
банку 72 ТЗ  

Нарада голів та 
заступників голів 
Комітетів фахової 

експертизи  (18 осіб від 
ВНЗ України, обраних за 

результатами 
відкритого конкурсного 

відбору) 

5.  
Інформаційна 

підтримка 

Формування переліку 
додаткових джерел 

для підготовки:  
рекомендацій ACIP та 

ВООЗ 

6. 
Співробітництво 

з інтернет- 
платформами 

4.  
Методичне 

забезпечення 

Реалізація  
ініціативи 

Тренінг щодо методології 
написання ТЗ 

Розроблено 156 ТЗ 
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 проведено 25 травня 2018 року   

 взяли участь 6942 студенти (3771 бюджетної та 3171 контрактної форм 

навчання) 

 20 ЗВО (13 ЗВО МОЗ, 3 ЗВО МОН, 4 ПВНЗ) 

 
Екзаменаційний тест «Крок 2. ЗЛП» 

ОСНОВНИЙ ТЕСТ СУБТЕСТ 

19 ТЗ з вакцинації по профілях: 

 9   ТЗ терапевтичного 

 2   ТЗ хірургічного 

 6    ТЗ педіатричного  

 2    ТЗ акушерство і гінекологія 

179  ТЗ національного 
банку ліцензійного іспиту  

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ 
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РЕЗУЛЬТАТИ 

Національний показник іспиту:      80,3%  
        субтесту:       61,2% 
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РЕЗУЛЬТАТИ 
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Max результат 
100% - 4 студ. 

Min результат 
5,3% - 5 студ. 

Різниця між Min та Max 
результатом по ЗВО -  29% 
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Кількість захворівших на кір дітей та дорослих 
 в Україні (2000-2018 р.р) 

Статистичні дані Центру громадського 

здоров’я  



Приклад ТЗ з первинної профілактики – вакцинації 
№186 

Зміст: 1.6 Загальні питання. Прикладна біостатика і клінічна епідеміологія, гігієна й ООЗ 

Профіль: 3.2 3. Педіатричний профіль. 3.2 Дитячі інфекції 
 

Дитина 4-х років здорова та невакцинована проти кору. В регіоні, де вона мешкає 

зафіксований спалах кору. Лікар призначив першу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту 

та краснухи). Коли даній дитині потрібно ввести другу дозу вакцини?  

 A. Через 1 місяць  

 B. Через 3 місяці  

 C. В 6 років життя  

 D. В 14 років життя  

 E. Через 6 місяців  

A B C D E F 

Qua1 (Hi) 0,558 0,031 0,300 0,022 0,088 0,001 

Qua2 0,508 0,046 0,301 0,032 0,111 0,002 

Qua3 0,454 0,057 0,307 0,048 0,130 0,004 

Qua4 (Lo) 0,356 0,091 0,296 0,075 0,171 0,011 

Усі 0,469 0,056 0,301 0,044 0,125 0,005 

Індекс складності: 0,469 

Індекс дискримінації: 0,20 
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Серед загальної кількості 

студентів лише 47% обрали 

правильну відповідь «А», а 30% 

обрали відповідь «С». 

 

Це свідчить про недостатній рівень 

знань у студентів з тактики 

вакцинації від кору дітей в умовах 

спалаху  

(рекомендація ACIP: 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/

mmwrhtml/rr6204a1.htm) 



 Великі прогалини у знаннях студентів основних положень з 
імунізації проти туберкульозу  

 

 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)  

 

 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 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ після проведеного 

аналізу результатів субтесту 
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  У питанні екстреної профілактики сказу та правця багато 

студентів зосереджені на необхідності вводити імунобіологічні 

препарати, а увага до 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 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ після проведеного 

аналізу результатів субтесту (продовження) 
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 53% студентів не знають принципів вакцинації проти кору в 

умовах спалаху. Центр тестування звертає увагу викладачів та 

студентів на наявність чіткої тактики щеплення неповністю 

імунізованих дітей, підлітків та дорослих, що викладені у 

рекомендаціях ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), 

які можна знайти на офіційному сайті CDC. 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ після проведеного 

аналізу результатів субтесту (продовження) 
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ПУБЛІКАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

www.testcentr.org.ua www.facebook.com/testcentr.org.ua 
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«Систему можна змінити лише 

тоді, коли утворюється творча 

єдність професіоналів» 
 

Майк Фуллан, Сила змін. 

Вимірювання глибини освітніх реформ 
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ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ! 


