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Потабашній В. А., Фесенко В.І., Маркова О. Я.,  Швець С.В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ ДО ІСПИТУ «КРОК-3. ЗАГАЛЬНА 
ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА » ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ« ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ » 

*226519* 
Потабашній В. А., Фесенко В.І., Маркова О. Я.,  Швець С.В. 

ДЗ «Дніпропетровска медична академія МОЗ України» 

Кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини 

Дніпро, Україна. 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ ДО 
ІСПИТУ «КРОК-3. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА » ЛІКАРІВ-

ІНТЕРНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ« ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ » 

Ліцензійний інтегрований іспит(ЛІІ) «Крок 3» складається з метою 

встановлення відповідності рівня професійної компетентності фахівців з вищою 

медичною освітою мінімально необхідному рівню згідно вимог Державних 

стандартів вищої освіти. Іспит   в 2017 році проводився у формі письмового 

тестування, складався з 200 тестів, які представлені ситуаційними завданнями з 

питаннями і п'ятьма варіантами відповідей, серед яких потрібно вибрати тільки 

один. Прохідним балом у відсотках є 70,5% правильних відповідей. Інтерни, які 

отримали на ЛІІ «Крок-3»результат« не склав », не допускаються до інших етапів 

атестації і ризикують не отримати сертифікат лікаря-фахівця.  

Мета роботи: проаналізувати ефективність показників підготовчого 

процесу лікарів-інтернів за фахом «Внутрішні хвороби» до ЛІІ «Крок-3.Загальна 

лікарська підготовка ». 

Матеріал і методи. Проаналізовано результати навчання на очному циклі 

інтернатури випускників 2016 року, які проходять первинну спеціалізацію за 

фахом «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапіі, кардіології та сімейної 

медицини. До факторів, які визначали результативність підготовки до ЛІІ «Крок-

3. ЗЛП», відносили середній бал диплому випусників, результати вихідного рівня 

знань, результати здачі диференційованого заліку за програмою модуля« 

Невідкладні стани », дані проміжної атестації. 

Отримані результати. В осінньому семестрі 2016-2017 навчального року 

підготовку до здачі ЛІІ «Крок-3. ЗЛП »почали 25 лікарей-інтернів за 

фахом«Внутрішні хвороби ». Всі зазначені інтерни свого часу позитивно здали 

ЛІІ «Крок-1» і «Крок-2», середній бал їх навчання на дипломному етапі склав 

3,95, частка лікарів-інтернів з балом нижче 3,5 склала - 24%. При оцінці 
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вихідного рівня знань на початку очного циклу інтернатури середній рівень 

вихідної підготовки виявився досить низьким - 62,7% правильних відповідей,   

інтерни з балом диплому нижче 3,5  за результатами тестування найбільш низькі 

результати (середній рівень – 52,5%). Середній бал за результатами 

диференційованого заліку по модулю «Невідкладні стани» в цій групі інтернів 

склав 3,5; загальний середній бал – 4,1; загальний піврічний атестаційний 

середній бал склав 4,2, в групі з низьким балом диплому – 3,7. 

Аналіз результатів відповідей на заключному контролю рівня готовності 

інтернів показав високий відсоток правильних відповідей по буклетам 2014, 

2015, 2016 року, який в середньому склав 91,5%. Інтерни успішно здали іспит, 

загальний середній бал-89,8%, в групі з низьким балом диплому – 80,5%. 

Висновки. Таким чином, кращі шанси здачі іспиту є у лікарів-інтернів, які 

більш успішно закінчили навчання на додипломному етапі, мають більш високі 

результати по  модулю« Невідкладні стани », а також по проміжному контролю.  

 


