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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  

 

                            Н А К А З  

 

                        20.11.2006  N 762  

 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиціїУкраїни 

                                      6 грудня 2006 р.  

                                      за N 1269/13143  

 

 

       Про запровадженняліцензійногоінтегрованогоіспиту 

             "Крок 3. Загальналікарськапідготовка"  

                  як складовоїчастинидержавної 

атестаціїлікарів-інтернів 

 

 

Відповідно до  постанови  КабінетуМіністрівУкраїнивід 

07.08.98   N   1247  (  1247-98-п  )  "Про  розробленнядержавних 

стандартіввищоїосвіти",   з   метою   оптимізаціїскладання 

лікарями-інтернамиліцензійногоінтегрованогоіспиту,   що 

проводиться  відповідно  до  наказу МОЗ Українивід 14.08.98 N 251  

( z0563-98 )  "Про  затвердженняПоложення про систему ліцензійних 

інтегрованихіспитівфахівців з вищоюосвітоюнапрямів  "Медицина"  

і  "Фармація",  зареєстрованого  в  МіністерствіюстиціїУкраїни 

11.09.98 за N 563/3003,  та для забезпечення  контролю  за  якістю 

підготовкилікарів в інтернатуріН А К А З У Ю:  

 

     1. Запровадити  з  2007  року  ліцензійнийінтегрованийіспит 

"Крок 3. Загальналікарськапідготовка".  

 

     2.  Установити, що з 2007 року ліцензійнийінтегрованийіспит 

"Крок  3.  Загальналікарськапідготовка"  як  складовучастину 

державноїатестації  при  присвоєннікваліфікаціїлікаряпевної 

спеціальностімаютьскладатилікарі-інтернинезалежновід 

спеціальності,  за  якою вони навчаються в інтернатурі, якимпісля 

закінченнянавчання   у  вищомунавчальномузакладіприсвоєна 

кваліфікація "лікар".  

 

     3. Проводитиліцензійнийінтегрованийіспит "Крок 3. Загальна 

лікарськапідготовка"  за графіком,  затвердженим МОЗ України,  з  

використаннямєдиногоекзаменаційного тесту,  якимустановлюється 

відповідністьрівняпрофесійноїкомпетентностілікарів-інтернів до  

вимогчиннихстандартіввищоїосвіти.  Іспитомоцінюютьсянайбільш 

необхіднізнання   та   вміння   з   діагностики,  диференційної 

діагностики  та  наданнядопомоги   при   невідкладних   станах,  

організаціїдопомоги   в   екстремальнихситуаціях,  здійснення 

протиепідемічнихзаходів при інфекційнихзахворюваннях,  а  також 

іншіаспектизагальноїлікарськоїпідготовки.  

 

     4. Врахувати   у   програміпідготовки,  щолікарі-інтерни 

складаютьліцензійнийінтегрованийіспит  "Крок   3.   Загальна 

лікарськапідготовка" протягомнавчання в інтернатурі,  наприкінці 

1-го  року  навчання  в   інтернатурі.   Інтерни,   які   одержали  

незадовільнуоцінку на ліцензійномуінтегрованомуіспиті,  можуть 

повторно йогоскластипротягомтрьохроків у  будь-якийнаступний 

термінпроведенняліцензійногоінтегрованогоіспиту  "Крок  3.  

Загальналікарськапідготовка". Наявністьсертифікаталіцензійного 

інтегрованогоіспиту  "Крок  3.  Загальналікарськапідготовка" є  

обов'язковоюумовою    для    допуску    інтерніввідповідних 

спеціальностей   до   наступнихскладовихдержавноїатестації 
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лікарів-інтернів.  

 

     5. Директору Департаменту кадровоїполітики,  освіти і  науки  

М.В.Банчуку:  

 

     5.1. Узгодитинормативну  базу підготовкилікарів-інтернів з  

Положенням про систему ліцензійнихінтегрованихіспитівфахівців з  

вищоюосвітоюнапрямів  "Медицина"  і  "Фармація",  затвердженим 

наказом  МОЗ  Українивід  14.08.98   N   251   (   z0563-98   ),  

зареєстрованим  у  МіністерствіюстиціїУкраїни    11.09.98   за  

N 563/3003,  унести зміни до типовихнавчальнихпланів та  програм 

підготовки за відповіднимиспеціальностямиінтернатури.  

 

     5.2. Забезпечити в установленому порядку поданняцього наказу  

на державнуреєстрацію до МіністерстваюстиціїУкраїни.  

 

     6. Центру тестування  при  МОЗ  Україниздійснитинеобхідні 

організаційно-методичні  заходи з метою забезпеченнязапровадження 

ліцензійногоінтегрованогоіспиту  "Крок  3.  Загальналікарська 

підготовка"   як   складовоїчастинидержавноїатестації  при  

присвоєннікваліфікаціїлікаряпевноїспеціальності.  

 

     7. Ректорам вищихмедичнихнавчальнихзакладів  та  закладів 

післядипломноїпідготовкиврахуватизміни   при   підготовці 

лікарів-інтернів в інтернатурі.  

 

     8. Скасувати   наказ    МОЗ  Українивід  26.03.2004  N  160  

( v0160282-04  )  "Про  запровадженняліцензійногоінтегрованого 

іспиту "Крок 3.  Лікувальна  справа  та  педіатрія"  як  складової 

частинидержавноїатестаціїлікарів-інтернів". 

{  Текст  пункту  8  зміненозгідно  з  ДІ  ОВУ  N  15,  2007 р.,  

стор. 174 }  

 

     9. Контроль   за  виконанням  наказу  покласти  на  директора  

Департаменту кадровоїполітики, освіти і науки М.В.Банчука.  

 

МіністрЮ.В.Поляченко 

 

 ПОГОДЖЕНО:  

 

 Заступник Міністраосвіти 

 і науки УкраїниМ.Ф.Степко 
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