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У дослідженні проведено аналіз складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарсь-
ка підготовка» (ЛІІ «Крок-1. ЗЛП») в Україні у 2017р. Розглянуто результати складання іспиту сту-
дентами – громадянами України, іноземними студентами, що навчаються російською та англійською 
мовами в вищих медичних навчальних закладах (ВМНЗ) країни. Показано більш успішні результати скла-
дання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» студентами – громадянами України МВНЗ. Більш детально розглянуто ре-
зультати Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ імені О.О. Богомольця) в 
розрізі результатів складання інших вищих медичних навчальних закладів країни. Показано, що  
НМУ імені О.О. Богомольця має високі показники успішності складання іспиту в порівнянні з іншими 
ВМНЗ України. Проаналізовано складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка» студентами медичних №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного факультету та фа-
культету підготовки лікарів збройних сил України (ФПЛЗСУ) у НМУ імені О.О. Богомольця. Показано, 
що студенти медичних №1, 2 факультетів мають значно вищі результати складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» 
у порівнянні з медичними № 3, 4 факультетами, медико-психологічним факультетом та ФПЛЗСУ. Про-
ведено порівняння результатів складання ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» студентами – громадянами України ВМНЗ 
та результати складання іспиту НМУ імені О.О. Богомольця з 2015-2016 р.р. Показано, що більш 
успішно було складено ЛІІ «Крок-1. ЗЛП» у 2016 році. Розглянуто та проаналізовано складання іспиту за 
субтестами, які входять до складу ЛІІ «Крок-1. ЗЛП». Показано, що кращі результати показали сту-
денти НМУ імені О.О. Богомольця саме з дисципліни «фармакологія», що відповідає загальним резуль-
татам іспиту в країні. Більш детально проаналізовано результати складання студентами медичного 
№2 факультету НМУ імені О.О. Богомольця кожної дисципліни, яка включена до ЛІІ «Крок 1. Загальна 
лікарська підготовка». Результати представлено у вигляді аналітичних таблиць 
Ключові слова: ЛІІ «Крок 1. ЗЛП», НМУ імені О.О. Богомольця, аналіз результатів складання іспиту 
 
1. Вступ 
Пiсля затвердження наказом МОЗ України вiд 

14.08.1998 р. № 251 «Положення про систему лiцен-
зiйних іспитів» ЛІІ «Крок» були впроваджені в усi 
навчальнi заклади України, якi здiйснюють 
пiдготовку за напрямом «Медицина» та «Фармацiя». 
Зовнішнє тестування проводиться з метою встанов-
лення відповідності Державним стандартам вищої 
освіти рівня компетентності майбутніх лікарів. 
«Крок» дозволяє визначити не тільки якість підго-
товки студентів, але й роботу викладачів і ор-
ганізацію навчального процесу в різних медичних 
навчальних закладах. Ліцензійні інтегровані іспити, 
як форма незалежного оцінювання рівня про-
фесійної компетентності студентів, проводяться 
Державною організацією «Центр тестування про-
фесійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина», «Фармація» та 
«Стоматологія» при Міністерстві охорони здоров’я 
України [1].  

Технологiя, яка покладена в основу лiцензiй-
них iспитiв, обговорювалася протягом 1996-98 рокiв 
на Всеукраїнських семiнарах за участю представ-
никiв усiх медичних навчальних закладiв. Саме ши-
роке обговорення та пiдтримка технологiї лiцензiй-

них iспитiв призвели до того, що до педагогiчного 
експерименту з впровадження лiцензiйних iспитiв, 
започаткованого наказом МОЗ України вiд 31.12.96 
№ 396, за власним бажанням приєдналися усi нав-
чальнi заклади України, якi здiйснюють пiдготовку за 
напрямом "Медицина" та "Фармацiя". 

Технологiя медичних лiцензiйних іспитів, що 
застосовується в Україні, також пройшла професiйну 
експертизу в провiдних атестацiйних центрах свiту: 
Нацiональнiй Радi медичних екзаменаторiв (NBME, 
США), Центрi медичної освiти (CME, Англiя), а та-
кож в Iнститутi змiсту i методiв навчання  
МО України, Iнститутi педагогiки та психологiї про-
фесiйної освiти АПН України. Рiшенням всесвiтньої 
конференцiї Програма лiцензiйних iспитiв України 
була рекомендована iншим країнам, якi впровад-
жують лiцензiйнi або сертифiкацiйнi iспити, як мо-
дель для використання [2]. 

З питань мiжнародної експертизи Центр тесту-
вання активно спiвпрацює також з рiзними 
мiжнародними органiзацiями, якi здiйснюють 
пiдтримку проектiв, що сприяють становленню де-
мократичного, вiдкритого суспiльства в Українi. Га-
лузеві стандарти вищої освіти визначають, що тесто-
вий екзамен «Крок 1» вимірює показники якості ба-
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зової вищої освіти, а тестовий екзамен «Крок 2» є 
складовою частиною державної атестації випуск-
ників вищих навчальних закладів (ВНЗ) і вимірює 
показники якості фахової повної вищої медичної 
(фармацевтичної) освіти. Ліцензійний іспит «Крок 1» 
проводиться у формі письмового тестування і скла-
дається з 200 тестових завдань формату А, що 
пройшли фахову експертизу [3].  

 
2. Літературний огляд 
Запровадження незалежного оцінювання здо-

бувачів вищої медичної освіти є одним з основних 
здобутків застосування кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу та Європейської 
кредитно-трансферної системи [4]. Результати скла-
дання студентами ліцензійних іспитів – важливий 
рейтинговий показник якості освітньо-виховного 
процесу у вищих медичних (фармацевтичних) закла-
дах. Тому ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1» є 
віддзеркаленням рівня засвоєних студентами знань з 
фундаментальних дисциплін, який включає дисци-
пліни 1–3 курсів: 

– анатомія людини; біологія; 
– біологічна хімія; 
– гістологія, цитологія та ембріологія; 
– вірусологія та імунологія; 
– фізіологія; 
– патофізіологія; 
– патоморфологія; 
– фармакологія. 
Високу кореляцію академічної успішності та 

результатів складання ЛІІ «Крок-1» відмічають як 
українські так і зарубіжні дослідники [5]. Відмічено 
високу кореляцію екзаменаційних результатів з усіх 
навчальних програм першого і другого курсу з 
оцінками Медичних Лицензованих Екзаменів 
(United States Medical Licensing Examination – 
USMLE) Step-1 [6]. 

Велика кількість досліджень присвячена 
взаємозв’язку між результатами USMLE і результа-
тами вступних іспитів (Medical College Admission 
Test – MCAT), де відмічається висока кореляція ре-
зультатів субтестів МСАТ з біологічних та фізичних 
наук і результатами Step-1 [7]. 

Низький рівень знань більшості вступників 
зумовлює їх невисоку академічну успішність, що 
відображається як під час складання підсумкових 
модульних контролів так і на ЛІІ «Крок-1» [8, 9]. 
Тому велике значення має виконання судентами під 
час практичних занять тестових завдань, запропоно-
ваних Центром тестування, і розв’язання ситуацій-
них задач та клінічних кейсів, побудованих на ос-
нові цих тестових завдань [10]. Проведення під час 
підготовки студентів до ЛІІ «Крок-1» лекцій і кон-

сультацій з дисциплін, субтести яких входять до 
цього іспиту, надає студентам можливість повто-
рення вже вивченного матеріалу, увідомлен-
нязв’язків між окремими розділами дсципліни та 
міждисциплінарні зв’язки [11].  

Значно покращує результати складання ЛІІ 
«Крок-1» також контроль самостійної підготовки 
студентів до екзамену за допомогою системи ди-
станційного навчання «Moodle» [12]. Проведення 
кількох проміжних контролів дає змогу оцінювати 
динаміку самостійної роботи cтудентів під час підго-
товки до ЛІІ «Крок-1» [13]. 

 
3. Мета та задачі дослідження. 
Метою даного дослідження є аналіз резуль-

татів складання ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок 1» студентами вищих медичних (фармацев-
тичних) навчальних закладів України в 2017 році та 
порівняння успішності студентів різних років нав-
чання, спеціальностей і факультетів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця з 
національними показниками.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 

1. Проаналізувати результати складання ЛІІ 
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» у 2017 році 
студентами вищіх навчальних закладів України. 

2. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок 
1. Загальна лікарська підготовка» студентами НМУ 
імені О. О. Богомольця за останні три роки.  

3. Дослідити зміни національних показників 
складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготов-
ка» за субтестами за останні три роки.  

4. Порівняти успішність складання ЛІІ «Крок 
1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами 
студентів НМУ імені О.О. Богомольця у 2016 і 
2017 роках.  

5. Порівняти рівень успішності складання ЛІІ 
«Крок 1» у 2017 році за субтестами студентами різ-
них спеціальностей і різних факультетів НМУ  
імені О. О. Богомольця. 

 
4. Результати досліджень та їх обговорення. 
4.1 Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок 

1. ЗЛП» студентами-громадянами України. 
29 червня 2017 року Центром тестування було 

проведено ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. 
Загальна лікарська підготовка» у 20 вищих навчаль-
них закладах: 13 вищих навчальних закладів (далі – 
ВНЗ) МОЗ України, 3 ВНЗ МОН України та 4 при-
ватних ВНЗ.  

Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцен-
зійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна 
лікарська підготовка», представлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Перелік ВНЗ, які приймали участь у ліцензійному інтегрованому іспиті «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 
  Скорочена назва 

ВНЗ 
Повна назва ВНЗ 

ВНЗ МОЗ України 
1 БДМУ Буковинський Державний Медичний Університет 
2 ВНМУ Вінницький Національний Медичний Університет 
3 ДМА Дніпропетровська Державна Медична Академія 
4 ДНМУ Донецький НаціональнийМедичний Університет 
5 ЗДМУ Запоріжський Державний Медичний Університет 
6 ІФНМУ Івано-Франківський НаціональнийМедичнийУніверситет 
7 ЛугДМУ Луганський Державний Медичний Університет 
8 ЛНМУ Львівський Національний Медичний Університет 
9 НМУ Національний Медичний Університет 
10 ОНМУ Одеський Національний Медичний Університет 
11 ТДМУ Тернопільський Державний Медичний Університет 
12 УМСА Українська Медична Стоматологічна Академія 
13 ХНМУ Харківський Національний Медичний Університет 

ВНЗ МОН України 
1 УжНУ Ужгородський Національний Університет, медичний факультет 
2 СДУ Сумський Державний Університет, медичний факультет 
3 ХНУ Хмельницький Національний Університет, медичний факультет 

Приватні ВНЗ 
1 КМУ УАНМ Київський Медичний Університет, Українська Академія Нетрадиційної Медицини 
2 ДМІТНМ Дніпропетровський Медичний Інститут Традиційної та Нетрадиційної Медицини 
3 МАЕМ Медична Академія Екології та Медицини 
4 ЛМІ Львівський Медичний Інститут 

 
Іспит проводився відповідно до Галузевого 

стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» галузі знань 22 «Охорона здо-
ров’я» зі спеціальностей 222 – «Медицина», 225 – 
«Медико-психологічна справа», 228 – «Педіатрія» 
діючого навчального плану, затвердженого та введе-
ного у дію наказом МОЗ України від 07.12.2009  
№ 929 (із змінами згідно наказу МОЗ України від 
08.07.2010 № 541), та наказу МОЗ України від 
14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про 
систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з 
вищою освітою напрямів «Медицина». Критерій 
«склав/не склав» встановлено на рівні 60,5 % пра-
вильних відповідей листом МОЗ України від 
19.06.2014 №08.01-4716977 [14]. 

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка» має статус семестрового іспиту, що пе-
редбачає можливість його перескладання не більше 
двох разів протягом семестру.  

На іспит за даними вищих навчальних закладів 
було зареєстровано 7918 студентів-громадян 
України, з яких 4651 студент бюджетної та 3267 сту-
дентів контрактної форм навчання; 1044 іноземних 
студентів російськомовної та 2599 іноземних сту-
дентів англомовної форм навчання.  

Іспит складали 7612 студентів-громадян 
України, з яких 4531 студент бюджетної та 3081 кон-
трактної форм навчання; 944 іноземних студентів 
російськомовної та 2502 іноземних студентів англо-
мовної форм навчання [14].  

У табл. 2 наведено дані про кількість сту-
дентів-громадян України, які не склали ліцензійний 
іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».  

Серед громадян України іспит «Крок 1. За-
гальна лікарська підготовка» не склали 1400 осіб із 
7612, що становить 18.4 %. З 20 ВНЗ, що брали 
участь у тестуванні, у 9 ВНЗ показник кількості сту-
дентів, які не склали іспит, не перевищує національ-
ний по країні. У НМУ показник кількості студентів, 
які не склали іспит, становить 151 студент із 1400 
(14.6 %) і не перевищує національний (18.4 %) [14]. 

З 20 ВНЗ, що брали участь у тестуванні, у 
дев’яти ВНЗ показник кількості студентів, які не склали 
іспит, не перевищує середній по країні: ДМА (іспит не 
склали 16 студентів, що становить 3.3 %), БДМУ (іспит 
не склали 31 студент, що становить 6.6 %), ЛНМУ 
(іспит не склали 51 студент, що становить 10.9 %), 
ХНМУ (іспит не склали 66 студентів, що становить 
11.8 %), ІФНМУ (іспит не склали 63 студенти, що ста-
новить 13.1 %), ТДМУ (іспит не склали 70студентів, що 
становить 14.4 %), НМУ (іспит не склав 151 студент, 
що становить 14.6 %), ЗДМУ (іспит не склали 93 сту-
денти, що становить 15.3 %), ВНМУ (іспит не склали 
121 студент, що становить 15.6 %). 

Серед решти ВНЗ, що брали участь у тесту-
ванні, показник кількості студентів, які не склали 
іспит, значно гірший середнього по країні [14]. 

У 2017 році показник кількості студентів-
громадян України, які не склали іспит, в Україні та в 
НМУ імені О.О. Богомольця значно погіршився в 
порівнянні з 2016 та 2015 роками, як видно з табл. 3. 
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Таблиця 2 
Кількість студентів-громадян України, які не склали ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 
    СКЛАДАЛИ Кількість студентів, що НЕ СКЛАЛИ іспит 

Всього Бюджет Кон-
тракт 

Всього % Бюджет % Кон-
тракт 

% 

1 ДМА 481 424 57 16 3.3 10 2.4 6 10.5 
2 БДМУ 472 210 262 31 6.6 7 3.3 24 9.2 
3 ЛНМУ 467 382 85 51 10.9 18 4.7 33 38.8 
4 ХНМУ 559 470 89 66 11.8 42 8.9 24 27.0 
5 ІФНМУ 481 239 242 63 13.1 5 2.1 58 24.0 
6 ТДМУ 485 192 293 70 14.4 16 8.3 54 18.4 
7 НМУ 1035 684 351 151 14.6 53 7.7 98 27.9 
8 ЗДМУ 607 340 267 93 15.3 19 5.6 74 27.7 
9 ВНМУ 774 456 318 121 15.6 37 8.1 84 26.4 
10 СДУ 262 128 134 51 19.5 7 5.5 44 32.8 
11 УМСА 312 246 66 61 19.6 32 13.0 29 43.9 
12 УжНУ 237 95 142 48 20.3 9 9.5 39 27.5 
13 ОНМУ 686 393 293 181 26.4 61 15.5 120 41.0 
14 ХНУ 143 27 116 60 42.0 1 3.7 59 50.9 
15 КМУ 179 0 179 87 48.6 0 0.0 87 48.6 
16 ЛМІ 62 0 62 31 50.0 0 0.0 31 50.0 
17 ДНМУ 222 200 22 112 50.5 94 47.0 18 81.8 
18 Луг ДМУ 49 45 4 25 51.0 21 46.7 4 100.0 
19 ПВНЗ МАЕМ 79 0 79 64 81.0 0 0.0 64 81.0 
20 ДМІТНМ 20 0 20 18 90.0 0 0.0 18 90.0 
  Всього:о 7612 4531 3081 1400 18.4 432 9.5 968 31.4

 
Таблиця 3 

Середній показник кількості студентів-громадян України та НМУ імені О.О. Богомольця, які не склали іспит та 
кількість ВНЗ, у яких цей показник не перевищує середній по країні 

 
ВНЗ України НМУ 

Кількість ВНЗ 
кількість 
студентів 

середній  
показник 

кількість 
студентів 

середній  
показник 

2015 рік 11 1048 із 7250 15.0 % 140 із 1084 12.9 % 
2016 рік 7 862 із 7630 11.7 % 129 із 1156 11.2 % 
2017 рік 11 1400 із 7918 18.4 % 151 із 1035 14.6 % 

 
У 2015 році середній показник кількості сту-

дентів-громадян України, що не склали іспит стано-
вить 15.0 %, у 2016 році – 11.7 %. У НМУ  
імені О. О. Богомольця цей показник 2015 року ста-
новить 12.9 %, у 2016 році –11.2 % [8, 9]. Як видно з 
табл. 3, показники успішності в Україні та НМУ іме-
ні О. О. Богомольця повністю корелюють між собою, 
і в НМУ імені О. О. Богомольця цей показник незна-
чно вищий за середній показник по країні. 

 
4.2. Аналіз результатів складання ЛІІ «Крок 

1. ЗЛП» студентами НМУ імені О. О. Богомольця 
Проведено аналіз результатів складання ліцен-

зійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна 
лікарська підготовка» студентами-громадяна-ми 
України у 2017 році. У табл. 4 наведено порівняльні 
характеристики національного показника успішності 
складання іспиту за субтестами у 2015–2017 роках, а 
саме: порівняльна характеристика національного по-
казника успішності складання іспиту за субтестами у 
2015–2017 роках. 

Як видно з табл. 4, у порівнянні з 2016 роком 
загальний показник результатів складання ЛІІ 
«Крок-1. ЗЛП» студентів-громадян України змен-
шився на 3.9 %. Також погіршився показник скла-
дання за такими дисциплінами, як патологічна 
фізіологія (зменшився на 0.8 %), патологічна ана-
томія (зменшився на 1.3 %), мікробіологія (змен-
шився на 3.5 %), нормальна анатомія (зменшився на 
4.6 %), біологія (зменшився на 5.0 %), нормальна 
фізіологія (зменшився на 8.2 %), біохімія (змен-
шився на 10.5 %). За такими субстестами, як гісто-
логія та фармакологія студенти-громадяни України 
показали гарний результат, показник складання по-
кращився на 1.4 % та 0.8 % відповідно [9]. 

Розглянуто результати складання ЛІІ «Крок 1. 
ЗЛП» студентами 3-го курсу НМУ імені О.О. Бого-
мольця у 2017 році. У табл. 5 представлені 
порівняльні характеристики національного показника 
успішності складання іспиту студентами – грома-
дянами України НМУ імені О. О. Богомольця за 
субтестами у 2016 та 2017 роках. 
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Таблиця 4 
Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України за субтестами: Національний 

показник 
Дисципліна Нац.показник 2015р, % Нац.показник 2016р, % Нац.показник 2017 р, % 
Загальний показник 72.2 75.2 71.3 
Біологія 77.7 81.3 76.3 
Нормальнаанатомія 64.7 71,0 66.4 
Гістологія 71.3 69.4 70.8 
Нормальна фізіологія 76.4 77.8 69.6 
Біохімія 63.9 74.5 64.0 
Патологічна фізіологія 74.5 74.3 73.5 
Патологічна анатомія 70.2 77.6 76.3 
Мікробіологія 73.0 67.1 64.6 
Фармакологія 78.7 79.0 79.8 

 
 

Таблиця 5 
Результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» студентами-громадянами України НМУ імені О. О. Богомольця 

за субтестами 
Дисципліна НМУ 2016р, 

% 
НМУ 2017 р,  

% 
Порівняння показ-
никаНМУ 2016 та 

2017 р.р. 

Порівняння нац. показника 
2016 та 2017р.р. 

Загальний показник 75.4 73.4 ↓ на 2.0 % ↓ на 3.9 % 
Біологія 81.6 78.4 ↓ на 3.2 % ↓ на 5.0 % 
Нормальна анатомія 70.8 68.8 ↓ на 2.0 % ↓ на 4.6 % 
Гістологія 69.2 71.3 ↑ на 2.1 % ↑ на 1.4 % 
Нормальна фізіологія 79.2 72.6 ↓ на 6.6 % ↓ на 8.2 % 
Біохімія 74.1 64.3 ↓ на 9.8 % ↓ на 10.5 % 
Патологічна фізіологія 75.1 77.1 ↑ на 2.0 % ↓ на 0.8 % 
Патологічна анатомія 80.6 80.2 ↓ на 0.4 % ↓ на 1.3 % 
Мікробіологія 64.1 61.8 ↓ на 2.3 % ↓ на 3.5 % 
Фармакологія 77.6 83.3 ↑ на 5.7 % ↑ на 0.8 % 

 
 

Як видно з табл. 5, в цілому результати скла-
дання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» 
студентами НМУ імені О. О. Богомольця повністю 
корелюють з національним показником, окрім субте-
сту з патологічної фізіології, де успішність у 2017 
році на 2.0 % вища в порівнянні з 2016-м роком, а 
національний показник результатів складання на  
0.8 % нижчий. Також потрібно зауважити, що показ-
ник складання НМУ імені О.О. Богомольця за всіма 
субтестами значно вищий за національний показник. 

Приділено увагу результатам складання ЛІІ 
«Крок 1» студентами-громадянами України за різни-
ми спеціальностями у 2017р., показаними в табл. 6. 

Як видно з табл. 6, загальний показник резуль-
татів складання студентів за спеціальністю «Загальна 
лікарська підготовка» вищий за показник складання у 
студентів за спеціальністю «Фармація» на 5.7 % і на 
7.6 % за спеціальністю «Стоматологія». Аналіз 
субтестів, що входять до всіх спеціальностей, пока-
зав, що дисципліну «Біохімія» найкраще опанували 
студенти за спеціальністю «Фармація» [15], а дисци-
пліну «Мікробіологія» найгірше опанували студенти 
за спеціальністю «Стоматологія» [11]. 

Розглянемо результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка»студентами-громадянами України медич-
них №1, 2, 3, 4 факультетів, медико-психологічного 
факультету та факультету підготовки лікарів зброй-
них сил України (ФПЛЗСУ) НМУ імені О. О. Бого-
мольця 29.06.2017р. 

Як показує табл. 7, студенти-громадяни 
України медичних № 1–4 факультетів, медико-
психологічного та ФПЛСУ НМУ імені О. О. Бого-
мольця склали ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» вище рівня Націо-
нального показника України. Показник складання 
НМУ імені О. О. Богомольця вище Національного 
показника на 2.1 %. Якщо ж розглянути результати 
складання іспиту між медичними факультетами імені 
О. О. Богомольця, то з таблиці 7 видно, що медичний 
факультет №1 має найвищі результати за всіма 
субтестами, йому майже не поступається медичний 
факультет №2. Медичний факультет №4 має резуль-
тати, які повністю відповідають показнику складан-
ня, встановленому МОЗ України як абсолютний кри-
терій «склав/не склав» – 60,5 % правильних 
відповідей. 
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Таблиця 6 
Результати складання ЛІІ «Крок 1» студентами-громадянами України за спеціальностями «Стомато-

логія», «Фармація», «Загальна лікарська підготовка» 
  Дисципліна Стоматологія, 

2017, % 
Фармація, 

2017, % 
Загальна лікарська підготовка,

2017, % 
 Загальний показник 63.7 65.6 71.3 
 1 Біологія 81.3 ----* 76.3 
 2 Нормальна анатомія 62.7 ----* 66.4 
 3 Гістологія 59.5 ----* 70.8 
 4 Нормальна фізіологія 65.6 ----* 69.6 
 5 Біохімія 59.8 68.3 64.0 
 6 Патологічна фізіологія 61.8 71.1 73.5 
 7 Патологічна анатомія 63.0 ----* 76.3 
 8 Мікробіологія 54.5 65.7 64.6 
 9 Фармакологія 64.7 78.3 79.8 
Примітка: * ‒ дисципліни, що не входять до складу буклету за спеціальністю «Фармація» 
 

Таблиця 7 
Порівняння показника складання студентів-громадян України медичних факультетів № 1, 2, 3, 4, медико-

психологічного та ФПЛЗСУ, які складали ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 
№ 
п/п 

Факультет Кількість
студ. 

Тест 
( %) 

Субтести ( %) 
Біологі Норм.

анатом
Гісто-
логія 

Норм.
фізіоло

Біохімі Пат. 
фізіоло

Пат. 
анатом

Мікроб
огія 

Фарма
кологія

1 Нац. показн.   71,3 76,3 66,4 70,8 69,6 64,0 73,5 76,3 64,6 79,8 
2 НМУ 1036 73,4 78,4 68,8 71,3 72,6 64,3 77,1 80,2 61,8 83,3 
3 Мед.№1 318 76,5 81,6 72,4 74,2 76,7 68,1 80,3 83,7 64,0 84,2 
4 Мед.№2 382 75,3 79,1 70,8 73,7 74,1 66,1 79,6 81,6 63,8 85,5 
5 Мед.№3 37 73,3 76,4 70,1 72,2 72,8 65,4 76,7 78,7 58,8 84,4 
6 Мед.№4 184 70,8 76,7 64,9 67,3 69,1 61,5 72,8 78,9 61,1 82,0 
7 ФПЛЗСУ 97 62,9 70,5 58,8 60,7 62,1 51,7 67,0 68,2 51,3 74,4 
8 Мед-психол. 18 62,3 67,1 51,1 63,9 60,7 51,3 68,0 68,5 49,7 78,0 

 
ФПЛЗСУ не склав тільки таку дисципліну, як 

«мікробіологія» (показник складання нижче встанов-
леного критерію «склав/не склав» на 1.7 %), а з ін-
ших дисциплін факультет показав високі результати.  

Медичний факультет № 3 та медико-
психологічний факультет не склали такі дисципліни, 
як «Нормальна анатомія»: 58.8 % та 51.1 % відповідно, 
«Біохімія»: 51.7 % та 51.3 % відповідно, та 
«Мікробіологія»: 51.3 % та 49.7 % відповідно. Менш 
успішним в 2017 році виявився медико-психологічний 
факультет: результат складання склав 62.3 %. 

Метою ліцензійного іспиту є встановлення 
відповідності рівня професійної компетентності сту-
дента згідно мінімального за вимогами Державних 
стандартів вищої освіти. Професійна компетентність 
діагностується як уміння застосовувати знання і ро-
зуміння фундаментальних біомедичних наук та ос-
новних медичних дисциплін, які є найважливішими 
для забезпечення допомоги хворому.  

Серед цілей тестування не менш значущими 
ніж визначення рівня знань студента є й наступні:  

1) виділення й концентрація уваги студентів на 
найважливіших компонентах навчальноно матеріалу;  

2) мотивація студентів до навчання;  
3) визначення прогалин у навчальних програ-

мах;  
4) визначення розділів й дисциплін, що потре-

бують уваги при підготовці [1]. 

Основним критерієм для визначення ступеню 
ефективності будь-якого тесту – його валідність за 
змістом, тобто ступінь відповідності визначених знань 
та вміння їх застосовувати. Оволодіння знаннями і 
передбачає програма певної наукової дисципліни. 

У педагогічній літературі якість знань визна-
чається на основі таких параметрів, як міцність, пов-
нота, глибина, оперативність, гнучкість. Міцність 
знань пов'язується з тривалістю збереження у пам'яті 
вивченого навчального матеріалу, яке характери-
зується повнотою, легкістю і безпомилковістю 
відтворення. Повнота визначається кількістю за-
своєних елементів знань, які стосуються об'єкту нав-
чального пізнання, визначеного на основі навчальної 
програми. Глибина знань характеризується числом 
усвідомлених студентами суттєвих зв'язків і розумін-
ня засвоєного матеріалу. Гнучкість передбачає за-
своєння вмінь та практичних навичок у нестандарт-
них ситуаціях. Гнучкість певним чином визначається 
рівнем засвоєння знань [3]. 

 
5. Висновки 
1. В проведеному досліджені проаналізовано 

результати складання ЛІІ «Крок 1. ЗЛП» у 2017 році 
студентами вищіх навчальних закладів України. 

2. Проаналізовано успішність складання іспи-
ту студентами НМУ імені О. О. Богомольця за остан-
ні три роки.  
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3. Досліджено зміни національних показників 
складання ЛІІ «Крок 1. Загальна лікарська підготов-
ка» за субтестами за останні три роки, аналіз резуль-
татів наведено у вигляді аналітичних таблиць.  

4. Проаналізовано успішність складання ЛІІ 
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтеста-
ми студентів НМУ імені О.О. Богомольця у 2016 і 
2017 роках.  

5. Проаналізовано рівень успішності складан-
ня ЛІІ «Крок 1» у 2017 році за субтестами студента-
ми різних спеціальностей і різних факультетів НМУ 

імені О. О. Богомольця, аналіз результатів наведено у 
вигляді аналітичних таблиць.  

Результати складання ЛІІ «Крок-1» студента-
ми Національного медичного університету повністю 
корелюють з середніми показниками складання по 
країні за останні роки. Підвищення рівня знань мож-
ливе лише за умови зкоординованої роботи педа-
гогічного колективу і самостійної роботи студентів 
як під час вивчення дисциплін, що входять до прора-
мии ЛІІ «Крок-1», так і в період підготовки до цього 
екзамену.  
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