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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ  

результатів складання ліцензійного іспиту  

«Крок 3. Загальна лікарська підготовка» 07.11.2017  
 

1. Загальна інформація  

07 листопада 2017 року Центром тестування при МОЗ України було 

проведено ліцензійний іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» (далі – 

«Крок 3. ЗЛП»), у якому взяли участь 940 лікарів-інтернів, з яких 

546 бюджетної та 394 контрактної форм навчання.  

Іспит складали лікарі-інтерни із 20 закладів вищої освіти. Кількість 

інтернів, які складали іспит, коливалася від 1 інтерна (ЗДМУ, СДУ, УжНУ) до 

480 (НМАПО). Кількість інтернів, які складали іспит, у розрізі форм навчання 

(бюджет, контракт) представлено на діаграмі нижче
1
. 

 

 
 

Відповідно до чинної нормативної бази, лікарі-інтерни мають можливість 

складати іспит «Крок 3. ЗЛП» двічі на рік: весною та осінню. Преважна 
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 На осях відкладено відсоток контактних та бюджетних інтернів ВНЗ, які складали іспит; площа круга 

відповідає сумарній кількості інтернів, яка вказана під назвою ВНЗ  
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більшість лікарів-інтернів складає цей іспит весною (для порівняння: весна 

2017 р. – складало 4906 осіб, осінь 2017 р. – 940 осіб). Як правило, осінню 

складають інтерни, які не змогли успішно скласти іспит весною, у яких 

закінчується навчання в інтернатурі взимку, та інтерни тих ВНЗ, у яких 

інтернам надається максимальна кількість складань відповідно до діючої 

нормативної бази.  

Узагальнені результати аналізу наводяться для 9 закладів вищої освіти, у 

яких кількість інтернів, які складали іспит, не менша 20 осіб. 

2. Структура екзаменаційного тесту  

До екзаменаційного тесту ліцензійного іспиту «Крок 3. ЗЛП» відповідно 

до листа МОЗ України від 25.09.2017 № 08.1-30/25354 було включено субтест із 

30 тестових завдань (далі – ТЗ) типу USMLE
2
 з надання допомоги при 

невідкладних станах. Отже, екзаменаційний тест складався з основного тесту, 

сформованого із ТЗ національного екзаменаційного банку іспиту, та субтесту, 

сформованого із ТЗ типу USMLE.  

Зміст екзаменаційного тесту відповідав затвердженій структурі змісту 

ліцензійного іспиту «Крок 3. ЗЛП».  

Результати іспиту обраховувалися окремо за основним тестом та 

субтестом. Результатом складання ліцензійного іспиту «Крок 3. ЗЛП» для 

лікаря-інтерна є результат складання ним основного тесту.  

3. Аналіз результатів за основним тестом  

Порівняння результатів іспиту «Крок 3. ЗЛП» (осінь) у 2016 та 

2017 роках.  

Складали іспит:  

у 2016 р. – 997 інтернів,  

у 2017 р. – 940 інтернів. 

Національний показник іспиту:  

у 2016 р. – 79,4%,  

у 2017 р. – 72,2%.  

Кількість лікарів-інтернів, які не склали іспит:  

у 2016 р. – 17,3% (172 особи), з яких 11,9% (61 особа) бюджетної 

та 22,9% (111 осіб) контрактної форм навчання,  

у 2017 р. – 32,2% (303 особи), з яких 21,4% (117 осіб) бюджетної 

та 47,2% (186 осіб) контрактної форм навчання. 

                                           
2
 USMLE (United States Medical Licensing Examination) – «Екзамен з Отримання Медичної Ліцензії 

Сполучених Штатів Америки» 
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Детальний аналіз результатів за основним тестом буде представлено в 

Аналітичній довідці за встановленою формою, яка публікується на сайті Центру 

тестування впродовж 30-ти днів після проведення іспиту. 
 

4. Аналіз результатів за субтестом  

4.1. Структура субтесту  

Із 30 тестових завдань субтесту 19 відносилися до терапевтичного, 7 – до 

хірургічного, 3 – до інфекційного та 1 – до педіатричного профілів.  

Також зауважимо, що структура субтесту, як і основного тесту, відповідно 

до сучасних підходів щодо практики та вимог стандартизованого тестування, 

включала ТЗ, які вже використовувалися та мали відповідні психометричні 

характеристики. Така група тестових завдань називається якірними (англ. 

«anchor»).   

Із 30 ТЗ субтесту 8 ТЗ є якірними та входили до субтесту із ТЗ типу 

USMLE ліцензійного іспиту «Крок 3. ЗЛП», який відбувся 28.03.2017.  

Детальна інформація щодо структури субтесту представлена у таблиці 

нижче.  

Таблиця 1. Структура субтесту  

Профіль 
Кількість 

ТЗ  

Кількість 

якірних ТЗ 

Кількість 

ТЗ із банку 

Терапевтичний профіль 19 6 13 

Хірургічний профіль 7 0 7 

Педіатричний профіль 1 1 0 

Інфекційний профіль 3 1 2 

ВСЬОГО: 30 8 22 

4.2. Результати складання субтесту  

Субтест був сформований із тестових завдань типу USMLE, середній 

індекс складності
3
 яких для американських лікарів-інтернів складав 0,76. Цей 

показник свідчить, що для американських лікарів-інтернів національний 

показник іспиту становив 76%.  

За результатами тестування 07.11.2017 для українських лікарів-інтернів 

національний показник субтесту становить 47%. 

Разом з тим, результат складання за якірними 8 ТЗ субтесту становить 

82%, а для субтесту із 22 ТЗ банку (закритих ТЗ) – 35%. Для порівняння цей 

                                           
3
 Індекс складності встановлює, наскільки конкретне тестове завдання є складним для студентів, та 

відповідає відсотку студентів, які обрали правильну відповідь. Індекс складності може коливатися від «0» до 

«1,0». Якщо індекс складності є великим (від 0,84 до 1,0), то тестове завдання надто легке; якщо малим (від 0,2 

до 0,36) – надто складне. 
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показник весною 2017 року становив 37,7%. Зауважимо, що високий показник 

індексу складності якірних ТЗ свідчить про активне використання цих ТЗ у 

підготовці до іспиту.  
 

Результати складання субтесту представлено для закритої частини 

субтесту , тобто для 22 ТЗ.   
 

До категорії 10% лікарів-інтернів, які показали найвищі результати, 

увійшли 94 інтерни. Можна виділити 3 ВНЗ, у яких до цієї категорії потрапила 

найбільша кількість інтернів:  

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика – 

54 осіб, що становить 57% інтернів цієї категорії; 

Українська військово-медична академія – 14 осіб (15%); 

Одеський національний медичний університет – 8 осіб (9%).   
 

Найвищі індивідуальні результати складання субтесту показали такі 

лікарі-інтерни:  

Ожиганов А.В. Результат закритої частини субтесту– 68,2%; основного 

тесту – 86,5% (Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика); 

Чайковська С.М. Результат закритої частини субтесту – 63,6%; основного 

тесту – 82,9% (Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика);  

Паращук Д.І. Результат закритої частини субтесту – 63,6%; основного 

тесту – 88,8% (Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика); 

Сличко М.І. Результат закритої частини субтесту – 63,6%; основного тесту 

– 87,1% (Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика). 

4.3. Складність субтесту 

Детальна інформація щодо складності  субтесту представлена у таблиці 

нижче.  

Таблиця 2. Складність субтесту  

Профіль 
Складність 

субтесту  

Складність  

якірних ТЗ  

(8ТЗ) 

Складність  

ТЗ із банку 

(22 ТЗ) 

Для американських лікарів-

інтернів  

0,76 0,82 0,73 

Для українських лікарів-

інтернів 

0,47 0,81 0,35 
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Відсоток правильних відповідей на кожне тестове завдання субтесту 

американськими та українськими інтернами представлено на діаграмі нижче.  
 

 
 

Різниця відсотку правильних відповідей на кожне ТЗ субтесту для 

американських та українських інтернів представлена на діаграмі нижче.  
 

 

Як видно з діаграми, для якірних ТЗ ця різниця близька до нуля, тоді як 

для ТЗ банку вона є досить великою і коливається в межах від 10% до 82%. 
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Короткі висновки   

Результати складання лікарями-інтернами субтесту із ТЗ типу USMLE 

осінню 2017 р. суттєво не відрізняються від результатів складання такого ж 

субтесту весною 2017 р.  

Центром тестування разом з Головами та заступниками Голів комітетів 

фахової експертизи ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка», які нині формуються Центром тестування шляхом відкритої 

онлайн реєстрації, будуть розроблені рекомендації щодо зміни навчальних 

програм та удосконалення змісту підготовки в інтернатурі за результатами 

складання лікарями-інтернами субтесту із ТЗ типу USMLE.  


