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Ректорам вищих навчальних 
закладів та закладів післядипломної 
освіти, які здійснюють підготовку 
лікарів-інтернів

Інформуємо Вас, що на виконання листа МОЗ України від 25.09.2017 
№ 08.1-30/25354 «Про наближення змісту ліцензійних інтегрованих іспитів 
«Крок» до світових екзаменаційних програм» до ліцензійного іспиту «Крок 3. 
Загальна лікарська підготовка», який відбудеться згідно з графіком 07.11.2017, 
буде включено субтест із тестових завдань типу ІІЗМЬЕ (далі -  субтест).

Зміст субтесту охоплює змістові розділи іспиту, за якими надання 
невідкладної медичної допомоги в Україні та світі здійснюється за подібними 
протоколами. Перелік цих розділів визначено у листі МОЗ України від 
24.01.2017 №01.6/10/1594 та додається.

Результати ліцензійного іспиту будуть розраховуватися окремо -  як за 
основним тестом, так і за субтестом.

Результатом складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка» для лікаря-інтерна вважатиметься результат складання лише 
основного тесту. Критерій «склав», як і раніше, відповідатиме встановленому 
МОЗ України мінімальному критерію успішного складання ліцензійного 
іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» -  70,5%.

Просимо проінформувати лікарів-інтернів щодо змісту цього листа.
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Додаток
до листа Центру тестування
від Ж09.М(№. 560

Перелік змістових розділів ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка», за якими надання невідкладної медичної допомоги в Україні та 

світі здійснюється за подібними протоколами

№
п/п

Код за 
структурою 

змісту іспиту
Назва змістового розділу

1 2.1.0.0. Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна 
смерть

2 2.3.0.0. Шоки
3 2.4.4.0. Гострі медикаментозні отруєння, передозування ліків
4 2.5.2.0. Політравма
5 2.6.1.0. Анафілактичний шок

6 2.7.0.0. Невідкладні стани при патології органів серцево- 
судинної системи

7 2.8.0.0. Невідкладні стани при патології органів системи 
дихання

8 2.9.0.0. Невідкладні стани при патології органів системи 
травлення

9 2.11.0.0. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
10 2.11.2.0. Еклампсія, прееклампсія
11 2.11.4.0. Фізіологічні і патологічні пологи
12 2.12.1.0. Кровотечі і крововтрата
13 2.14.0.0. Невідкладні стани при патології нервової системи
14 2.14.1.0. Втрата свідомості
15 2.14.2.0. Інсульти
16 2.14.3.0. Судомний синдром
17 2.16.0.0. Гострий біль
18 2.18.0.0. Токсико-ексикоз, синдром блювання у дітей
19 5.5.0.0. Транспортна іммобілізація


