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Ректорам закладів вищої та 
післядипломної освіти, які 
здійснюють підготовку інтернів 
у галузі знань «Охорона здоров’я»

Державна організація «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 
Міністерстві охорони здоров’я України» (далі -  Центр тестування) на підставі 
листа МОЗ України від 25.09.2017 № 08.1-30/25354 відкриває реєстрацію на Голів 
та заступників Голів комітетів фахової експертизи тестових матеріалів 
ліцензійних іспитів «Крок 3» (далі -  Комітети фахової експертизи) для 
спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика». 
Перелік Комітетів фахової експертизи для кожного ліцензійного іспиту додається.

Подати заявку на реєстрацію може кожен бажаючий науково-педагогічний 
співробітник закладу післядипломної освіти, інституту, факультету 
післядипломної освіти закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців 
за вказаними вище спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».

Для цього потрібно зробити наступні кроки:
1. Ознайомитися з вимогами до кандидата, які наведено нижче, та 

оприлюднено на сайті Центру тестування» (http://www.testcentr.org.ua/uk/).
Вимоги до кандидата:

'ґ  бажання працювати на результат (обов’язково);
наявність наукового ступеню (обов’язково);

'ґ  наявність вченого звання (обов’язково);
^  науково-педагогічний стаж не менше 5 (п’яти) років (обов’язково);
^  володіння англійською мовою (важливо);
^  досвід написання тестових завдань, які за результатами фахової 

експертизи включені до екзаменаційного банку ліцензійного іспиту (важливо);
^  досвід роботи фаховим експертом у Комітеті фахової експертизи 

(бажано).
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2. Подати заявку на реєстрацію, заповнивши форму за посиланням: 
https://goo.gl/tYk4cY.

Кінцевий термін подання заявок -  05 грудня 2017 року.
Відбір кандидатів проводитиметься поетапно:
1) початок реєстрації -  21.11.2017;
2) прийом заявок -  до 05.12.2017 року;
3) оприлюднення складу Голів та заступників Голів комітетів фахової 

експертизи -  до 11.12.2017.

Просимо проінформувати науково-педагогічних співробітників Вашого 
закладу післядипломної освіти щодо змісту цього листа.

Директор І. Булах

https://goo.gl/tYk4cY


Додаток до листа Центру тестування
від Зіі / /  £Р№ № 63 І______

Перелік Комітетів фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних 
іспитів, для яких проводиться реєстрація.

Спеціальність «Медицина»
Для ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка»\

1. Невідкладні стани у внутрішній медицині
2. Невідкладні стани у хірургії
3. Невідкладні стани у педіатрії
4. Анестезіологія та інтенсивна терапія
5. Невідкладні стани у акушерстві і гінекології

Спеціальність «Стоматологія»
Для ліцензійного іспиту «Крок 3. Стоматологія»:

1. Терапевтична стоматологія
2. Хірургічна стоматологія
3. Ортопедична стоматологія
4. Дитяча стоматологія
5. Ортодонтія

Спеціальність «Лабораторна діагностика»
Для ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика»:

1. Організація лабораторної служби України
2. Гематологічні дослідження
3. Загальноклінічні методи дослідження
4. Цитологічні дослідження
5. Біохімічні методи дослідження. Клінічна біохімія


