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 Одним із етапів перевірки якості отриманих знань та підготовки 

лікарів-інтернів до самостійної роботи є складання ліцензійного 

інтегрованого іспиту (ЛІІ) «Крок 3», який проводиться у відповідності до 

наказів МОЗ України від 20.11.2006 р. №762 “Про запровадження 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», 

як складової частини державної атестації лікарів-інернів» та №763 “Про 

запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3.Стоматологія», як 

складової частини державної атестації лікарів-інернів». 

 ННІПО ХНМУ та кафедрами активно реалізується створена в інституті 

післядипломної освіти система заходів щодо підготовки лікарів-інтернів до 

складання ЛІІ «Крок-3», як одного з чинників незалежного оцінювання рівня 

компетентності лікарів-інтернів. 

 Підготовка лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок-3» проводиться згідно 

розробленого ННІПО ХНМУ Положення про підготовку лікарів-інтернів до 

складання ЛІІ «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. 

Стоматологія»; організаційно-методичної структури ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. 

Стоматологія», затверджених Вченою радою ННІПО ХНМУ та щорічного 

плану – графіку підготовки лікарів-інтернів до ЛІІ «Крок 3», який 

розсилається по кафедрам на початку навчального року. Створена секція з 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» при методичній комісії 

післядипломної освіти. 

 Організаційною основою тестового контролю рівня формування 

фахових знань та вмінь лікарів-інтернів є забезпечення постійного 

застосування тестів на всіх етапах навчання інтернів на кафедрах 

університету, а саме: 

 - у формі поточного контролю вхідного рівня формування знань та 

вмінь, як складової частини оцінки базового рівня знань лікарів-інтернів; 

 - на встановлених кафедрою проміжних етапах поточного контролю в 

межах засвоєння окремих розділів дисциплін; 

 - при проведені піврічного та річного підсумкового контролю, під час 

якого тестовий контроль є обов'язковим етапом. 

 На кафедрах, які навчають лікарів-інтернів, наявні кафедральні банки 

тестів, які формуються із тестів Центру тестування МОЗ України та буклети 

минулих років. 

 Крім кафедрального етапу підготовки до ЛІІ «Крок-3» тестове 

навчання лікарів-інтернів забезпечується контролюючо-навчальними 

тренувальними заняттями в комп’ютерних класах ННЦ університету, згідно 



створеного ННІПО ХНМУ графіку занять, який затверджується першим 

проректором ХНМУ, професором В.А. Капустником. 

 Безперечно, успішному навчанню лікарів-інтернів та підготовці їх до 

тестування сприяє цикл лекцій відповідно до створеної МОЗ України 

програми з невідкладних станів із залученням кращих фахівців 

професорсько-викладацького складу ХНМУ. 

 Проведення контрольного тестування лікарів-інтернів забезпечується 

як кафедрами, так і Навчально-науковим центром ХНМУ в декілька етапів: 

 І етап – вхідний рівень підготовки до ЛІІ «Крок-3» проводиться на 

кафедрах, як складова перевірки базисного рівня знань лікарів-інтернів, 

методика якої розроблена та затверджена методичною комісією з 

післядипломної освіти. 

 ІІ етап – проміжний контроль, також проводиться на кафедрах, з 

урахуванням корегування рівня знань після перевірки вихідного рівня знань. 

 ІІІ етап – тренувальні заняття в комп’ютерних класах ННЦ 

університету по буклетах минулих років з заміром засвоєного в кінці 1-

тижневого навчання в комп’ютерному класі згідно графіку, розробленого 

ННІПО ХНМУ та затвердженого проректором з науково-педагогічної 

роботи. 

 ІV етап – заключний рівень готовності інтернів до ЛІІ «Крок-3» з 

тестовим контролем кафедри перед проведенням циклу лекцій з невідкладної 

допомоги, як складової підготовки лікарів-інтернів до іспиту «Крок-3». 

Завершуючий етап – контрольне пілотне тестування, яке проводиться 

за 2 місяця до ЛІІ «Крок-3» після закінчення  циклу лекцій з невідкладної 

допомоги. 

Контроль за методичним забезпеченням та організацією тестового 

навчання інтернів на кафедрах здійснюється створеною при методичній 

комісії з післядипломної освіти секцією з ліцензійних іспитів «Крок-3». На 

засіданнях Вченої ради ННІПО та методичної комісії з післядипломної освіти 

двічі на рік заслуховуються питання підготовки інтернів до ЛІІ «Крок-3. 

ЗЛП» та «Крок-3. Стоматологія». Кафедри подають інформацію до ННІПО 

про хід підготовки інтернів до ЛІІ «Крок-3», що дає змогу регулярно 

контролювати роботу кафедр з цього розділу роботи. 

Виконання ННІПО заходів щодо підготовки лікарів-інтернів до ЛІІ 

«Крок-3» сприяло покращенню результатів складання інтернами ЛІІ «Крок-3. 

Загальна лікарська підготовка» в 2013 році. 

Лікарі-інтерни ХНМУ правильно відповіли на 74,2% при 

минулорічному показнику 71,7% (+2,5%) 

Із 170 лікарів-інтернів, які складали «Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка» в березні 2013 року не витримали іспит 10 інтернів (5,88%), в 

2012 – 15 інтернів (9,1% ) 

Але дещо погіршились результати ЛІІ «Крок 3. Стоматологія» за 

результатами % правильних відповідей, так і за кількістю лікарів-інтернів, 

які не склали іспит. 

 



12 лютого 2014 року було проведено контрольне пілотне тестування, в 

якому прийняло участь 142 лікаря-інтерна із 153 зареєстрованих. 8 лікарів-

інтернів не з’явились на пілотне тестування із-за поважної причини. 

Проведений  аналіз показав, що середні кафедральні результати 

коливаються у межах від 97,2% (каф. психіатрії) до 54,2% (кафедра судової 

медицини). Група “ризику” (інтерни, які відповіли правильно менш ніж на 

60,5%) склала 17 інтернів. Із них 7 інтернів хірургічного профілю та 5 

інтернів кафедри судової медицини. 

 

Результати пілотного тестування “Крок 3.  

Загальна лікарська підготовка” від 12.02.2014 року 

№ 

п/п 

Кафедра Середні

й % 

Склада

-ли 

(чол) 

З них 

не 

склал

и 

(чол.) 

Не 

з’яви

ли-

ся 

1 Акушерства, гінекології та 

дит.гінекології 

79,9 12 2  

2 МНС, анестезіології та ІТ 90,3 17  2 

3 Внутр.медицини № 1 93,3 7  1 

4 Внутр.медицини № 2 94,5 6   

5 Внутр.медицини № 3 87,9 14   

6 Загальної практики-сімейної 

медицини  

77 12 2  

7 Дитячої хірургії 69,5 1   

8 Гігієни та екології № 2 66,5 3  1 

9 Інфекційних хвороб 76,5 6  1 

10 Неврології 59,5 2  1 

11 Дерматол.венерол.та СНІДу 85 1   

12 ЕНМД, ортопедії та травматології 72,25 2 1  

13 Оториноларингології 58 2 1  

14 Офтальмології 91,8 4   

15 Патологічної анатомії 68,6 5 2  

16 Психіатрії 97,25 2   

17 Педіатрії № 1 89,6 9   

18 Педіатрії № 2 86,9 12   

19 Радіології 85 6 1  

20 Судової медицини 54,2 9 5  

21 Епідеміології 89,3 4   

22 Хірургії № 1 59 5 2  

23 Хірургії № 2 76,9 5 1  

24 Урології 70 1   

 Всього 78,3 142 17 11 

 



 

Для подальшої підготовки до ЛІІ «Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка», який відбудеться 25.03.2014 року, наказом Департаменту 

охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 

17.02.2014 № 14-вд лікарі-інтерни відзиваються із заочних баз стажування з 

17.03.2014 року до 25.03.2014 року на кафедри ХНМУ. 

Перед кафедральними колективами ХНМУ стоять відповідальні задачі. За 

цей період необхідно ретельно працювати з лікарями-інтернами особливо 

групи  “ризику” для успішного складання ЛІІ «Крок 3 Загальна лікарська 

підготовка» при підвищенні порогу правильних відповідей в 2014 році до 

60,5%. 

 


