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Вступ. Ліцензійне тестування Крок-3 у системі післядипломної освіти
лікарів-інтернів є дієвим елементом контролю рівня знань молодих
спеціалістів і виступає одним із факторів мотиваційної складової навчання,
фахівця з відповідної спеціальності, узагальнення та аналіз результатів якого
дозволяє

виявити

проблемні

питання

в

навчанні

та

стимулює

використовувати сучасні протоколи, програми та данні доказової медицини.
Основна частина. В системі вищої освіти на сьогодення існують різні
підходи та методики проведення підготовки до ліцензійного іспиту. Кафедра
сімейної медицини ФПО ДЗ ДМА МОЗ України має власний, багаторічний
досвід системного підходу та контролю підготовки до ліцензійного
тестування Крок-3 лікарів-інтернів за фахом «загальна практика – сімейна
медицина».
Традиційно на кафедрі проводиться визначення початкового рівня
засвоєння тестової бази Крок-3 та регулярний поетапний (два рази на місяць,
щотижнево, щоденно за два тижні до іспиту з наступним пробним
підсумковим тестуванням) контроль рівня знань з наступним розбором
результатів
співставлення

тестування за базою Крок-3. Систематичний аналіз та
даних

аудиторного

контролю

результатів

в

динаміці

тестування за базою Крок-3 дозволяє сформувати групу ризику (проміжний
результат нижчий за 80% правильних відповідей за базою ліцензійного
екзамену Крок-3). Для оптимізації контролю підготовки на кафедрі
виділяються викладачі – куратори, які здійснюють в тому разі щоденний
контроль роботи інтернів з групи ризику за індивідуальним графіком
підготовки, з наступним аналізом результатів тестування та індивідуальним
розбором невірних відповідей.

Ще одним напрямком оптимізації та уніфікації підготовки лікарів
інтернів є систематичний контроль рівня знань за різними дисциплінами у
відповідності до навчального плану; використання комп’ютерної бази даних
тестових завдань; надання можливості користуватись ресурсом читального
зала кафедри, медичної академії та традиційна участь викладачів кафедри
анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, які
в обсязі 72 годин навчального навантаження готують лікарів-інтернів до
ліцензійного іспиту, забезпечуя достатньо високий рівень кінцевого
результату. На кафедральних засіданнях

систематично проводиться

узагальнення результатів вище представленої системи контролю якості
підготовки лікарів до ліцензійного іспиту Крок-3, що дозволяє своєчасно
розробити дієві механізми, спрямовані на нівелювання виявлених недоліків.
Висновки. Таким чином, впроваджена на кафедрі сімейної медицини
ФПО система організації підготовки до ліцензійного іспиту Крок-3 є дієвою,
але з появою нових вимог сьогодення може бути удосконалена за рахунок
пошуку альтернативних форм роботи з лікарями-інтернами.
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