
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ 

«МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ»
ПРИ МІШСТЕР<

04050, Київ, вул. Герцена, 31, 
JtoL +38(044^

05.07.2021 №д756 /01/г25

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
adminfgftestcentr.org.ua 

htt£j//www. testceutr.org.ua

Заклади вищої освіти, що 
здійснюють підготовку здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями 
галузі знань «22 Охорона здоров’я»

ату fhoeebiuHH повторного та додаткового складання 
inanv 2 ЄДКІ для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація»

Відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту (далі -  ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 
спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 334, Порядку, умов 
та строків розроблення і проведення ЄДКІ та критеріїв оцінювання 
результатів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 19.02.2019 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.03.2019 за № 279/33250 (далі -  Порядок), та пункту 25 Графіка проведення 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 
освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для 
здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший 
спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році, затвердженого 
наказом МОЗ України від 16.11.2020 № 2624, Центром тестування визначено 
21 липня 2021 року датою проведення повторного та додаткового складання
етапу 2 ЄДКІ зі спеціальностей «Стоматологія» та «Фармація» інтегрованого 
тестового іспиту «Крок 2» (далі -  іспит) для здобувачів, які здійснювали 
навчання за ступенем магістра.

Звертаємо увагу, що відповідно до нормативних вимог, додаткове 
складання проводиться для здобувачів, які були відсутні на складанні іспитів з 
поважної документально підтвердженої причини, повторне складання -  для 
здобувачів, які складали вказаний вище іспит, проте не досягли затвердженої 
МОЗ України величини критерію «склав».
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Також звертаємо увагу, повторне та додаткове складання буде проведено 
у місті Києві. Списки здобувачів, які запрошуються на додаткове та повторне 
складання іспиту та адресу проведення іспиту, буде надіслано Центром 
тестування окремим листом.

Принагідно зауважимо, що відповідно до вимог Порядку, ідентифікація 
здобувачів, які складатимуть іспити, буде проводитися лише на підставі 
паспорта. Просимо проінформувати здобувачів, що без паспорта вони не 
допускатимуться до додаткового складання іспитів. Також просимо 
проінформувати, що за наявності у здобувачів мобільного телефону або інших 
засобів зв’язку (ввімкнених або вимкнених), здобувані не допускатимуться до 
аудиторії, а у випадку виявлення таких засобів після початку іспиту -  для 
таких здобувачів буде припинено складання іспитів без додаткових 
попереджень.

Просимо проінформувати здобувачів про зміст цього листа.
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