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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ІСПИТУ IFOM ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ USMLE-Rx 

 
Аналіз використання програми USMLE-Rx (Каліфорнія, США) на кафедрах, 

включених до КРОК 1, та користувачами Наукової бібліотеки ХНМУ, визначення 
проблем та перспектив 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року Міжнародний 
іспит з основ медицини (IFOM) , був внесений, як обов’язковий до Єдиного 
Державного Кваліфікаційного Іспиту, постало питання про організацію підготовки 
студентів до цього іспиту. Таким чином університетом було вирішено придбати 
онлайн програму USMLE Rx-360. Для цього наприкінці 2018 року програма пройшла 
пробне тестування, а з лютого 2019 університет передплатив доступ до програми 
тестів USMLE-Rx. 

 

 
 
Університетом було придбано всього 25 місць. 18 місць доступу до модулю Step 

1 встановлено на 9-ти кафедрах, які були обрані згідно з дисциплінами, що включені 
до іспиту КРОК 1. Та 7 користувацьких місць доступу до модулю Step 1 та Step 2 були 
встановлені в Науковій бібліотеці. 
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Наводимо статистичні дані, які надала компанія розробник навчальної 
програми USMLE-Rx, за період з 14.02.2019 по 16.07.2019. 
 

 
 
Використання програми в Науковій бібліотеці. Згідно наданих даних можна 

зазначити, що програма користується великим попитом серед студентів. Впродовж 
періоду з лютого по липень на 7-ми користувацьких місцях було здійснено 10 652 
звернення до програми. Здебільшого працюють з цією базою іноземні студенти 
англомовної форми навчання, але серед користувачів програми USMLE-Rx є й 
вітчизняні студенти.  
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Використання програми на кафедрах. Як ми бачимо на слайді за звітній період 
на 18 місцях було здійснено 13 689 звернень. Деякі кафедри активно 
використовували програму в навчальному процесі, такі як кафедра біологічної хімії, 
кафедра гістології, цитології та ембріології, кафедра мікробіології та кафедра 
фармакології. Також потрібно звернути увагу на те, що звичайно кожна з кафедр 
обрала для себе найбільш продуктивний формат використання програми, наприклад 
кафедра фармакології більшою мірою використовує флеш картки, про що й свідчать 
наведені в таблиці дані, які є найвищими серед всіх 25 користувацьких місць. Але є й 
місця доступу, які використовувались вкрай рідко або не були використані жодного 
разу взагалі. 
 

 
 
Наразі проаналізувавши наведені вище статистичні дані зробимо висновки, що 

програма USMLE-Rx, як інструмент он-лайн освіти активно використовується 
студентами для самопідготовки та самостійного ознайомлення з системою 
оцінювання USMLE(IFOM).  
 Вважаємо, що необхідно продовжити передплату доступу до програми у 2020 
році та хотіли би заручитися підтримкою кафедр, щодо просування цієї програми, 
рекомендувати студентам, як вітчизняним так і студентам іноземцям активно 
використовувати програму з метою вивчення світового досвіду та удосконалення 
знань англійської мови, в тому числі професійного спрямування. 
 Враховуючи те, що програму використовують більшою мірою студенти для 
самопідготовки, доцільним буде збільшити кількість користувацьких місць саме в 
Науковій бібліотеці. 

 


