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1. Система університетської атестації здобувачів вищої освіти 

Донецького національного медичного університету призначена визначити 

відповідність показників якості підготовки здобувачів на певному етапі 

медичної освіти вимогам державного стандарту вищої освіти та встановити 

мінімальний рівень професійної компетентності, потрібний для успішного 

проходження державної атестації 

2. Систему університетської атестації здобувачів вищої освіти 

становлять: державні стандарти вищої освіти та нормативні документи, що 

регламентують підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями 

«Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» і «Фармація». Організаційну 

структуру системи утворюють: ректорат, атестаційні комісії університету, 

відділ якості освіти, навчальний відділ, відділ технічного забезпечення 

освітньої діяльності, деканати, кафедри університету. 

3. Університетська атестація є засобом стандартизованої діагностики 

рівня професійної компетентності тих, що навчаються в університеті, 

незалежно від напряму та рівня підготовки.  

4. Університетська атестація - це складова частина контрольних заходів 

якості освітнього процесу, яка передує державній атестації студентів, які 

навчаються за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» 

«Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію 

(інтернатуру). 

5. Університетська атестація включає чотири окремі  тестові  екзамени  

у  відповідності  до  вимог  підготовки фахівців  за  освітньо-

кваліфікаційними  рівнями.   

6. Зміст тестових екзаменів університетської атестації затверджується 

щорічно першим проректором і повинен відповідати освітнім програмам, які 

затверджуються Вченою радою університету та змісту тестів центру 

тестування Міністерства охорони здоров'я України, які використовуються під 

час державної атестації здобувачів певного рівня вищої освіти. 

7. Терміни, порядок та умови проведення університетської атестації 

затверджує ректор університету 

8. Тестові екзамени університетської атестації проводяться 

атестаційними комісіями, які створюються за поданням першого проректора, 

склад яких затверджується ректором університету за єдиними для 

університету закритими тестами, за єдиною методикою, з централізованою 

перевіркою результатів. 

9. Університетська атестація для студентів першого курсу визначає 

якість засвоєння теоретичних дисциплін та складається з тестових екзаменів 

з біології та гістології, які за змістом відповідають навчальному плану та 

програмам з цих дисциплін на першому курсі. 

10. Університетська атестація для студентів другого курсу визначає 

якість засвоєння теоретичних дисциплін та складається з тестових екзаменів 

з мікробіології, фізіології, анатомії та біохімії, які за змістом відповідають 

навчальному плану та програмам з цих дисциплін на другому курсі. 



11. Університетська атестація для студентів третього курсу визначає 

якість засвоєння теоретичних дисциплін та складається з тестових екзаменів 

з біології, гістології, мікробіології, фізіології, анатомії, біохімії, патологічній 

анатомії, патологічний фізіології та фармакології, які за змістом відповідають 

навчальному плану та програмам з цих дисциплін на всіх трьох курсах 

навчання. 

12. «Університетська атестація» на 5 (стоматологія, фармація) і 6 

(лікувальна справа, педіатрія, медицина) курсах є екзаменом із професійно-

орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній 

програмі підготовки спеціалістів/магістрів. 

 

13. Перелік навчальних дисциплін, з яких проводиться 

«Університетська атестація», в залежності від курсу навчання та 

спеціальності: 

 

• Спеціальність «Медицина», «Педіатрія», «Лікувальна справа»: 

1 курс – медична біологія, гістологія. 

2 курс – фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна хімія, 

анатомія людини. 

3 курс – патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, медична 

біологія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна 

хімія, анатомія людини. 

6 курс – терапевтичний профіль, хірургічний профіль, педіатричний 

профіль, акушерство і гінекологія, гігієнічний профіль. 

 

• Спеціальність «Медицина», «Лікувальна справа» (молодші 

спеціалісти): 

2 курс - медична біологія, гістологія, фізіологія, анатомія людини. 

3 курс - патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, медична 

біологія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна 

хімія, анатомія людини. 

6 курс – терапевтичний профіль, хірургічний профіль, педіатричний 

профіль, акушерство і гінекологія, гігієнічний профіль. 

 

• Спеціальність «Стоматологія»: 

1 курс - медична біологія, гістологія, анатомія людини. 

2 курс – фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна хімія, 

анатомія людини. 

3 курс – патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, медична 

біологія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна 

хімія, анатомія людини. 

5 курс – терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, дитяча терапевтична 

стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.  

 

https://www.testcentr.org.ua/uk/krok-2


• Спеціальність «Стоматологія» (молодші спеціалісти): 

2 курс - медична біологія, гістологія, фізіологія, анатомія людини, 

біологічна та біоорганічна хімія. 

3 курс – патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, медична 

біологія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, біологічна та біоорганічна 

хімія, анатомія людини. 

5 курс – терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 

ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, дитяча терапевтична 

стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.  

 

• Спеціальність «Фармація» (очна форма навчання): 

2 курс – фізична та колоїдна хімія, патофізіологія, фармацевтична 

ботаніка, мікробіологія, органічна хімія, аналітична хімія. 

3 курс - фізична та колоїдна хімія, фармацевтична ботаніка, 

мікробіологія, органічна хімія, аналітична хімія, біологічна хімія, 

фармакологія. 

5 курс – фармацевтична хімія, фармакогнозія, АТЛ, ЗТЛ, ОЕФ, ММФ, 

клінічна фармація. 

 

14. При складанні графіку навчального процесу для лікарів-інтернів 

передбачається термін для проведення «Університетської атестації» (2 тижні) 

не менше ніж за три тижні до складання ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-3». 

 

15. Перелік навчальних дисциплін (напрямів підготовки), з яких 

проводиться «Університетська атестація» у лікарів-інтернів, в залежності від 

спеціальності: 

 

«Загальна лікарська підготовка» 

▪ Загальні питання 

▪ Невідкладні стани 

▪ Організація допомоги в екстремальних ситуаціях 

▪ Медична допомога в бойових умовах 

▪ Терапевтичний профіль 

▪ Хірургічний профіль  

▪ Педіатричний профіль 

▪ Акушерсько-гінекологічний профіль 

▪ Інфекційний профіль 

▪ Діагностика та диференційна діагностика 

▪ Ведення хворого 

«Стоматологія» 

▪ Загальні питання 

▪ Первинна профілактика стоматологічних захворювань 

▪ Карієс 

▪ Ускладнення карієсу 



▪ Патологія пародонту  

▪ Патологія губ, язика, слизової оболонки порожнини рота 

▪ Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки 

▪ Дефекти, що потребують протезування 

▪ Зубощелепні аномалії та деформації 

▪ Невідкладні стани 

▪ Ускладнення, що виникають внаслідок стоматологічних втручань 

 

16. До Університетської атестації не допускаються студенти (інтерни), 

які не атестовані з дисципліни (дисциплін), котрі включено до 

Університетської атестації на тому чи іншому курсі навчання. 

17. Університетська атестація може проводитися у вигляді 

комп’ютерного або письмового тестування.  

18. Завдання для підсумкової контрольної роботи розробляються 

професорсько-викладацьким складом профільної кафедри.  

19. Оцінювання результатів «Університетської атестації» здійснює 

відділ управління якістю освітнього процесу. 

Тестування під час проведення Університетської атестації становить 

100-200 хвилин на групу: письмового або комп’ютерного тестування.  

20. Письмові або комп’ютерні контрольні роботи зберігаються у відділі 

управління якістю освітнього процесу протягом року.  

21. Університетську атестацію та термін її проведення планують 

відповідно до графіка навчального процесу.  

22. Питання для Університетської атестації, критерії оцінювання 

контрольних завдань доводяться викладачем до відома студентів на початку 

вивчення навчальної дисципліни. На поточних заняттях викладач знайомить 

студентів із зразками контрольних завдань.  

23. Схожі питання, за якими здійснюється Університетська атестація з 

навчальних дисциплін, мають бути на відповідній кафедрі, можуть 

розміщуватись на сайті кафедри в електронній  формі і видаватись студентам 

на їх вимогу. 

24. Результати Університетської атестації доводяться до відома 

студентів після його звершення. 

25. Студент, який не згоден з отриманою за результатами підсумкового 

контролю оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після 

оголошення оцінки. У цьому випадку перший проректор з науково-

педагогічної роботи призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана 

розглянути апеляцію в присутності студента. Повторне складання 

Університетської атестації під час апеляції не допускається. 

 

26. Результати складання Університетської атестації оцінюється за 

двобальною шкалою – «склав», «не склав» і вносяться до екзаменаційно-

залікової відомості, залікової книжки та особистої справи студента. 



27. Мінімальні критерії успішного складання («склав») 

Університетської атестації (інтегрованого іспиту): 

 

• Спеціальність «Медицина», «Педіатрія», «Лікувальна справа»: 

1 курс – 65% 

2 курс – 70% 

3 курс – 75% 

6 курс – 75% 

 

• Спеціальність «Медицина» (молодші спеціалісти): 

2 курс – 70% 

3 курс – 75% 

6 курс – 75% 

 

• Спеціальність «Стоматологія»: 

1 курс – 65% 

2 курс – 70% 

3 курс – 75% 

5 курс – 75%  

 

• Спеціальність «Стоматологія» (молодші спеціалісти): 

2 курс – 70% 

3 курс – 75% 

5 курс – 75%  

 

• Спеціальність «Фармація» (очна форма навчання): 

2 курс – 70% 

3 курс – 75% 

5 курс – 75% 

 

• Лікарі-інтерни – 80%. 

 

28. При успішному проходженні Університетської атестації студенту 

або інтерну надається допуск до наступної державної атестації або 

наступного етапу засвоєння програми відповідного рівня освіти. 

29. Всім студентам (лікарям-інтернам), які одержали на 

Університетській атестації результат «не склав», дозволяється повторне 

складання Університетської атестації не більше двох разів до завершення 

терміну, який виділено на Університетську атестацію згідно графіку 

навчального процесу. 

30. Графік перескладань університетської атестації створюється 

навчальним відділом та затверджується ректором, або за його доручення 

першим проректором. 



31. У разі неперескладання Університетської атестації студент (лікар-

інтерн) не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з 

університету як такий, що не виконав навчальний план. 

32. Студент (лікар-інтерн), який з поважної причини не зміг з’явитися 

на Університетську атестацію, за дозволом декана може складати пропущену 

Університетську атестацію у визначений деканатом за узгодженням з 

відділом контролю за якістю освіти термін.  

 

33. Виключенням є студенти 3 і 6 курсу, а також лікарі-інтерни, які 

повинні ліквідувати академічну заборгованість до кінця терміну, який 

надається на Університетську атестацію. 

 

34. Координацію та методичне керівництво з проведення 

університетської атестації здійснюють ректорат, деканати, центральна 

методична рада університету, атестаційні комісії відділ якості освіти та 

відповідні кафедри університету, які в своїй діяльності керуються чинним 

законодавством, наказами Міністерства охорони здоров'я України, 

державними стандартами вищої освіти, а також цим Положенням. 

 

В.о. першого проректора з  

науково-педагогічної роботи 

 

                               І.А. Хрипаченко 

 

Погоджено: 

 

 

Декан медичного факультету №1 

 

                               О.І. Герасименко 

 

Декан медичного факультету №2 

 

В.о. декана медичного факультету №3 

  

                               П.І.Сидоренко 

 

                               О.В.Розенко 

 

В.о. декана міжнародного медичного 

факультету 

 

                               О.М. Мухін 

 

В.о. декана стоматологічного 

факультету  

 

                               Н.М. Яковлєва 

 

Декан фармацевтичного факультету 

 

                               О.І. Гуторов 

 

Юридичний відділ 

 

                               І.К. Себіскверідзе 

 

Навчальний відділ 

 

                               А.С. Семенов 

 

Навчально-методичний відділ 

 

                               І.І. Заболотна 

                                              



Планово-фінансовий відділ                                К.А. Марчук 

 

Голова студентського самоврядування 

університету 

 

                                            

                               Д.О. Гавілей 
 


	27. Мінімальні критерії успішного складання («склав») Університетської атестації (інтегрованого іспиту):

