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 Державний комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності дає 

можливість оцінити теоретичні знання та практичні навички і вміння студентів 

та їх здатність до самостійного осмислення отриманих знань, вміння 

застосовувати їх при розв’язанні конкретних практичних задач в якості 

молодшого спеціаліста. 

 Прийом комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 

здійснюється державною кваліфікаційною комісією. 

 Відповідно до діючого навчального плану зі спеціальності -                       

223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа навчання завершується 

комплексним кваліфікаційним іспитом зі спеціальності, який проводиться в два 

етапи: 

- теоретична частина (тестовий контроль); 

- практична частина 

з виставленням однієї оцінки. 

 У відповідності до наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про 

затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів 

фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», ліцензійний 

інтегрований іспит «Крок М. Cестринська  справа» з 2005-2006 навчального 

року запроваджений як складова частина державної атестації студентів 

(теоретична частина – тестовий контроль). 

 Результати ліцензійного іспиту зараховуються як теоретична частина 

(тестовий контроль) комплексного кваліфікаційного державного іспиту зі 

спеціальності. 

 Студенти, які з поважних причин (документально підтверджених) не 

з’явились на екзамен за графіком, за направленням НЗ, можуть скласти 

тестовий екзамен «Крок М Сестринська  справа» на базі коледжу у визначений 

термін. 

 Теоретична частина комплексного кваліфікаційного іспиту охоплює 

програмний матеріал з усіх дисциплін циклу професійної підготовки. 

 Тестові завдання змодельовані у рівноцінні блоки – варіанти                               

по 150 завдань у кожному. На кожне питання пропонується п’ять відповідей, 

одна з яких вірна. Час виконання тестових завдань складає 150 хвилин (з 

розрахунку 1 хвилина на 1 завдання). 

 Кожний студент отримує відповідний примірник варіанту тестів та 

спеціальний бланк для відповіді. Перевірка виконаних робіт здійснюється в 

Центрі тестування при МОЗ України. 

 Кількісний результат екзамену оцінюється в балах за результатами 

конвертаційної шкали центру тестування при МОЗ України. Величина критерію 

«склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 

№1043). Діюча величина критерію – 55,5 % правильних відповідей.  

 Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не 

склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують 

сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну 

атестацію, і не отримують диплом про закінчення навчального закладу. Вони 

можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом 

трьох років.  



 За результатами екзамену встановлюється рівень професійної 

компетентності студента: низький, достатній, високий. 

 Для практичної частини іспиту пропонуються завдання з дисциплін: 

- медсестринство у внутрішній  медицині; 

- медсестринство у хірургії; 

- медсестринство в педіатрії. 

 Білети містять по 2 питання з кожної дисципліни. 

 В перелік практичних завдань включаються питання підготовки та 

виконання маніпуляцій, що входять до обов’язків медичної сестри, робота з 

медичною документацією при здійсненні медсестринського процесу. 

 Практична частина комплексного кваліфікаційного іспиту проводиться в 

аудиторії, де підготовлені та оснащені робочі місця для контролю рівня 

практичної підготовки студентів з дисциплін, які винесені на іспит. 

 Оцінка за практичну частину іспиту виставляється відповідно до 

протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом і виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій, затверджених наказом МОЗ України № 460 

від 01.06.2013 року «Про затвердження протоколів медичної сестри з догляду за 

пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій». 

 За результатами теоретичної та практичної частини комплексного 

кваліфікаційного іспиту виставляється одна оцінка, при виведенні якої перевага 

віддається результату практичної частини. 

 Якщо з однієї з частин комплексного кваліфікаційного іспиту 

(теоретичної або практичної) студент отримав незадовільну оцінку, він 

позбавляється права отримати позитивну оцінку з комплексного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


