
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

від 19 березня 2022 року             Київ     № 505 

 

 

 

Зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 28 березня 

2022 року за № 357/37693 

 

 

 

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я 

України 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою 

визначення умов проведення державної атестації фахівців в період дії воєнного 

стану та його наслідків, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміну до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 

серпня 1998 року № 251 «Про затвердження Положення про систему 

ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 

«Медицина» і «Фармація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 

вересня 1998 року за № 563/3003, доповнивши його пунктом 41 такого змісту: 

 

«41. Установити, що у 2021/2022 навчальному році, у зв’язку з введенням 

воєнного стану в Україні: 

ліцензійні інтегровані іспити «Крок М», «Крок Б», «Крок 3» для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр, 

ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на першому 

(бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, які випускаються у 2022 році, не 

проводяться; 
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атестація здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

та бакалавр, ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», які випускаються у 2022 році, здійснюється у формі практично-

орієнтованого іспиту або іншої форми атестації, визначеної у стандарті вищої 

освіти; 

атестація лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, які випускаються у 

2022 році, здійснюється у формі іспиту з оволодіння практичними навичками та 

співбесіди зі спеціальності; 

проведення атестації в очному та/або дистанційному форматі 

забезпечують заклади фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти. У 

разі, якщо окремий заклад фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, 

який знаходиться у районі (зоні) ведення воєнних дій, не має можливості 

забезпечити належні та безпечні умови проведення іспиту, атестація здобувачів 

фахової передвищої, вищої освіти та лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління 

якого належить заклад фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, 

здійснюється шляхом визначення відповідності результатів навчання 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти та лікарів 

(фармацевтів/провізорів)-інтернів вимогам освітньої програми, програми 

підготовки в інтернатурі.». 

 

2. Внести зміну до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 

листопада 2006 року № 762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого 

іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної 

атестації лікарів-інтернів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 

грудня 2006 року за № 1269/13143, доповнивши його пунктом 21 такого змісту: 

 

«21. Установити, що у 2021/2022 навчальному році, у зв’язку з введенням 

воєнного стану в Україні: 

ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 

для лікарів-інтернів, які випускаються у 2022 році, не проводиться; 

атестація лікарів-інтернів, які випускаються у 2022 році, здійснюється у 

формі іспиту з оволодіння практичними навичками та співбесіди зі 

спеціальності; 

проведення атестації в очному та/або дистанційному форматі 

забезпечують заклади вищої та післядипломної освіти. У разі, якщо окремий 

заклад вищої та післядипломної освіти, який знаходиться у районі (зоні) 

ведення воєнних дій, не має можливості забезпечити належні та безпечні умови 

проведення іспиту, атестація лікарів-інтернів за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад вищої та 

післядипломної освіти, здійснюється шляхом визначення відповідності 

результатів навчання лікарів-інтернів вимогам програми підготовки в 

інтернатурі.». 
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3. Внести зміну до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 

листопада 2006 року № 763 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого 

іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації 

лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «стоматологія», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2006 року за              

№ 1270/13144, доповнивши його пунктом 11 такого змісту: 

 

«11. Установити, що у 2021/2022 навчальному році, у зв’язку з введенням 

воєнного стану в Україні: 

ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Стоматологія» для лікарів-

інтернів за спеціальністю «Стоматологія», які випускаються у 2022 році, не 

проводиться; 

атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія», які 

випускаються у 2022 році, здійснюється у формі іспиту з оволодіння 

практичними навичками та співбесіди зі спеціальності; 

проведення атестації в очному та/або дистанційному форматі 

забезпечують заклади вищої та післядипломної освіти. У разі, якщо окремий 

заклад вищої та післядипломної освіти, який знаходиться у районі (зоні) 

ведення воєнних дій, не має можливості забезпечити належні та безпечні умови 

проведення іспиту, атестація лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління 

якого належить заклад вищої та післядипломної освіти, здійснюється шляхом 

визначення відповідності результатів навчання лікарів-інтернів за 

спеціальністю «Стоматологія» вимогам програми підготовки в інтернатурі.». 

 

4. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Убогов С.Г.) забезпечити 

внесення змін до Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 

2022 році. 

 

5. Директору державної організації «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», керівникам закладів 

фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, що здійснюють 

підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», забезпечити 

виконання цього наказу. 

 

6. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Убогов С.Г.) в 

установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
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7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Микичак І.В. 

 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє 

до припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

 

 

Міністр                                                                                    Віктор ЛЯШКО 

 
 


