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Заступнику Міністра 
охорони здоров'я України 

\ ЛІНЧЕВСЬКОМУ О.В.

Шановний Олександре Володимировичу!

Відповідно до п. 2 Положення про систему ліцензійних інтегрованих 

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

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 

- 1998 р. №251, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 вересня 

1998 р. за №563/3003, організаційну структуру системи ліцензійних 

інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і 

«Фармація» утворюють:

-  Комісія МОЗ України із змісту освіти і стандартизованої оцінки якості 

підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів (далі -  Комісія);

-  Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою 

освітою при МОЗ України (далі -  Центр);

-  медичні навчальні заклади.
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Відповідно до п. 15 зазначеного вище Положення на Комісію 

покладаються функції щодо координації та методичного керівництва 

проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.

Положення про Комісію, затверджене наказом МОЗ України від 27 

грудня 1999 р. №303, передбачає, що її персональний склад (п. 1.5) формується, 

як правило, із завідувачів опорними кафедрами ВНЗ, затверджується на 

початку навчального року наказом Міністерства охорони здоров'я України. 

Ротація однієї третини складу Комісії здійснюється 1 раз на З



роки.Проаналізувавши персональний склад комісії, представлений у редакції 

наказу МОЗ України «Про затвердження складу та Положення про Комісію зі 

змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та 

фармацевтів МОЗ України» від 28 жовтня 2013 р./вбачаємо необхідність 

сформулювати ряд протиріч:

-  заступником голови Комісії є директор Центру;

-  членами комісії є представники (переважно проректори) 9 з 17 

ВМ(Ф)НЗ України;

-  відсутнє представництво завідувачів опорних кафедр, задеклароване у 

положенні про Комісію.

Враховуючи зазначене, а також з огляду на необхідність проведення 

періодичної ротації однієї третини складу Комісії, передбаченої у положенні, 

пропонуємо внести зміни до персонального складу Комісії, а саме:

-  передбачити представництво, у якості членів комісії, представників 

всіх ВМ(Ф)НЗ України, як таких, що є безпосередніми учасниками 

системи ліцензійних інтегрованих іспитів та мають бути долученими 

до процесу координації та методичного керівництва проведення 

ліцензійних інтегрованих іспитів;

-  виключити з числа членів комісії представників Центру, зокрема його 

посадових осіб, адже відповідно до чинної нормативно-правової 

документації саме Комісія та Центр утворюють єдину організаційну 

структуру системи ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 

освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» та мають здійснювати свої 

повноваження паралельно на дорадчих засадах, а не дублювати 

діяльність одне одного, зокрема створюючи підґрунтя для можливого 

конфлікту інтересів та не додержання принципів прозорості у 

діяльності Центру (як приклад, розглянемо п. 3.2.4. Положення про 

Комісію, щодо прав Комісії, зокрема «Скасовувати результати тестових 

екзаменів ліцензійних іспитів у разі порушення технології останніх та 

призначати повторні тестові екзамени»;
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-  включити до складу Комісії представників роботодавців та клінічних 

баз ВМ(Ф)НЗ, які, на нашу думку, мають брати безпосередню участь у
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процесі удосконалення системи ліцензійних інтегрованих іспитів в
: ч-Д Д іД . .......  ■ ■■■■. і  ......*

нашій Державі.

Також, хочемо звернути Вашу увагу на п. 3.2.2. Положення про Комісію, 

що серед обов’язків комісії передбачає сприяння адаптації зарубіжного досвіду 

та впровадженню сучасних цетодів навчання і контролю знань.

Означене положення є особливо актуальним у контексті імплементації 

міжнародного досвіду щодо використання запитань іспиту ШМЬЕ, а також 

екзаменаційного тесту ІРОМ у систему зовнішнього оцінювання рівня 

компетентності інтернів та студентів вищих медичних навчальних закладів 

порівняно з міжнародними стандартами.

Просимо Вас, шановний Олександре Володимировичу, забезпечити 

виконання вимог Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів 

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

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 р. №251, та 

розглянути можливість щодо внесення запропонованих нами змін до складу 

Комісії МОЗ України із змісту "освіти і стандартизованої оцінки якості 

підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів з метою забезпечення 

прозорого, повного та всебічного обговорення стратегічних напрямів 

реформування вищої медичної освіти, що на нашу думку, сприятиме дійсному 

вдосконаленню вимог до професійної підготовки фахівців медичної галузі та 

контролю за рівнем їх професійної компетентності., що є одними з стратегічних 

завдань Міністерства охорони здоров’я України.
N

З повагою та вдячністю до Вас

Ректор

Кумин Ю.Л. 456-54-34


