
Готуймося до іспитів
Починаючи з 2020 року, усі студенти освітнього ступеня магістр галузі 
знань «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерго-
терапія» мають пройти державну атестацію. Атестація студентів буде 
здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
(далі — ЄДКІ), який включає у себе ліцензійний інтегрований іспит 
«КРОК 2», та практично-орієнтований іспит — об’єктивний структу-
рований практичний (клінічний) іспит (далі — ОСП(К)І).

Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК» — це стандартизований за-
сіб діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким вста-
новлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої 
освіти. «КРОК 2» для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
буде складатися з тестового (письмового) екзамену, метою якого є оці-
нити рівень професійної компетентності здобувача із професійно-орі-
єнтованих (клінічних) дисциплін. Порядок, умови, строки проведення 
іспиту «КРОК 2» та критерії «склав» затверджуються Міністерством 
охорони здоров’я.

Сам іспит «КРОК 2» буде проводитись Державною організацією «Центр 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою на-
прямів підготовки «Медицина» і «Фармація», щоб був створений при 
Міністерстві охорони здоров’я України у 1999 році (далі — Центр тес-
тування). Центр тестування, це спеціально уповноважений орган від 
Міністерства охорони здоров’я, що здійснює контрольну функцію з до-
тримання вимог до якості підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я.

Ліцензійний інтегрований іспит «КРОК 2» для фізичних терапевтів буде 
проводитись в усіх закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку 

магістрів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Іспит 
«КРОК 2» буде передбачати закритий письмовий тест, за стандартизо-
ваною методикою з централізованою перевіркою результатів у Центрі 
тестування при МОЗ.

Після успішного складання студентом іспиту «КРОК 2» йому вида-
дуть сертифікат складання ліцензійного іспиту (далі — Сертифікат). 
Сертифікат буде включено до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою 
освітою галузі знань «Охорона здоров’я», який адмініструє Центр тес-
тування. Інформація про результат складання студентом ліцензійного 
іспиту «КРОК 2» буде вноситись Центром тестування до Єдиної дер-
жавної електронної бази з питань освіти. Сертифікат буде невід’ємним 
додатком до диплома.

Другим кроком на шляху до професійної діяльності студента є здача 
Практично-орієнтованого іспиту ОСП(К)І, за результатами якого буде 
оцінюватись готовність випускника до провадження практичної (клі-
нічної) діяльності. ОСП(К)І буде оцінювати демонстрування студентом 
на реальному об’єкті людині або на моделі (фантомі, муляжі, симуля-
торі тощо) практичних (клінічних) навичок професійної компетентності. 
ОСП(К)І проводиться екзаменаційною комісією, яка створюється у за-
кладі вищої освіти де реалізується дана навчальна програма профе-
сійної підготовки фізичного терапевта. Форму та порядок проведення 
 ОСП(К)І організовує сам заклад вищої освіти.

Станом на березень 2020 року розкладу та змісту ліцензійного інтегро-
ваного іспиту «КРОК 2» для спеціальності 227 «Фізична терапія, ерго-
терпія» Центром тестування поки не оприлюднено.

Використані джерела
• Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1556–18 

• Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №266 «Про затверджен-
ня переліку галузей знань і спеціальностей за яким здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/ru/266–2015-%D0%BF

• Постанова КМУ від 28 березня 2018 року №334 «Про затвердження 
Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 
галузі знань «22 Охорона здоров’я» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/334–2018-%D0%BF

• Постанова КМУ від 10 травня 2018 року №354 «Про затвердження 
переліку спеціальностей, за яким проводиться єдиний державний

кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра» https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/354–2018-%D0%BF 

• Наказ МОЗ України від 19 лютого 2019 №419 «Про затвердження 
Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного дер-
жавного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання резуль-
татів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0279–19 

• Постанова КМУ від 17 серпня 2019 №684 «Деякі питання атес-
тації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного дер-
жавного кваліфікаційного іспиту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/684–2019-%D0%BF

• Офіційний сайт Центру тестування професійної компетентно-
сті фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина»
і «Фармація», при МОЗ України https://www.testcentr.org.ua/uk/ 

«Це видання стало можливим завдяки щедрій підтримці американського наро-
ду за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку через Partnerships Plus 
у рамках угоди про співпрацю № 7200AA18CA00032, що фінансується від 28 верес-
ня 2018 року, і реалізується JSI Research & Training Institute за угодою № PP-EI-001 
з UCP Wheels for Humanity. Зміст є відповідальністю Української Асоціації фізичної 
терапії і не обов’язково відображає точку зору USAID чи уряду США».
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