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Барціховський А.І., Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., 
Рауцкіс П.А., Скічко С.В., Максимчук В.В., Грицун Я.П.

Використання принципу АВС В.Парето для підвищення ефективності 
підготовки лікарів-інтернів в умовах Національної стратегії побудови 

нової системи охорони здоров’я в Україні
Одним з критеріїв підготовки лікарів-інтернів є ліцензійний іспит 

КРОК-3. Підготовка інтернів до ліцензійного іспиту є достатньо складною у 
зв’язку з тим, що у стислий час необхідно повторити велику кількість 
фактичного матеріалу у вигляді клінічних задач. Так, наприклад, тільки з 
курсу оториноларингології необхідно повторити 13 клінічних тем і більше 90 
нозологічних одиниць. Допомогти інтернам нелегко тому, що висвітлити весь 
матеріал за 60 хвилин, які виділені згідно розкладу проведення лекцій серед 
інших дисциплін неможливо.

Тому з метою максимальної оптимізацїї витрат часу для розгляду 
матеріалу під час лекції нами проаналізовано згідно правила АВС В.Парето всі 
доступні бази даних ліцензійного іспиту КРОК-3. Після цього послідовно 
виконано розподіл задач і запитань за клінічними темами, а потім визначено їх 
значимість за законом В.Парето. Шляхом вказаної процедури визначено 
суттєве переважання деяких нозологій у межах клінічних тем, питома вага 
котрих могла досягати 80-90 % (клас А). Наприклад, з теми стенози дихальних 
шляхів питома вага запитань відносно набряку Квінке досягала 85 % відсотків 
серед інших причин. Показовим також є переважання задач відносно дифтерії 
глотки (до 82 % ) з теми запальні захворювання глотки.

Таким чином, для підвищити ефективності підготовки студентів до 
ліцензійного іспиту КРОК-3 під час лекцій з оториноларингологїї доцільно 
насамперед висвітлювати нозології класу А виділені з баз задач ліцензійного 
іспиту згідно закону АВС В.Парето, що дозволить суттєво скоротити кількість 
фактичного матеріалу і зменшити час на підготовку.

Вказаний принцип використовується нами для підготовки інтернів до 
ліцензійного іспиту КРОК-3 під час лекцій і практичних занять з 
оториноларингологїї.

Бахнівський В.С.
Проблеми та особливості викладання економіки охорони здоров’я 
вітчизняним студентам медичних факультетів №1 та №2 вищих 

навчальних закладів медичного профілю
Модернізація вищої медичної освіти орієнтована на комплексний підхід 

до навчального процесу з урахуванням вимог щодо реалізації Національної 
стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні. Розробка та 
впровадження системи активних методів навчання на базі методологій 
міжнародного рівня формує у студентів професійні знання, які забезпечують 
їх конкурентоспроможність на ринку медичних послуг.

Вимоги до методологій навчання студентів-медиків на сучасному етапі 
включають в себе: аналіз економічних проблем і суспільних процесів,
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