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Про що ми сьогодні поговоримо: 

Структуру системи підготовки Анастезіологів 

в Великобританії  

Програму та вимоги до успішного складання 

іспитів Королевського Коледжу Анестезіологів 

Англії  

Мої особисті порівняння з досвіду складу 

іспитів в Україні та Великобританії 

Обговорення та дискусія з приводу належного 

рівня атестаціі/іспитів при підготовці 

спеціалістів-анестезіологів 



Структура підготовки анестезіологів в 

Великобританії  



Іспити Королевського Коледжу 

Анастезіологів (FRCA) 

1. FRCA primary 

(MCQ+SOE/VIVA) перші 

два роки спеціалізаціі 

2. Final FRCA ( MCQ/SAQ 

+ SOE/VIVA) 



 

Primary FRCA  

 

90 multiple choice questions (MCQ) in three hours, 60 x Multiple 

True/False (MTF) plus 30 x Single Best Answer (SBA) questions 

comprising approximately of: 

 20 MTF questions in pharmacology; 

20 MTF questions in physiology, including related 

biochemistry and anatomy; 

20 questions in physics, clinical measurement and data 

interpretation. 

30 SBA questions in any of the categories listed above. 

Valid for 3 years, cost 305£. Maximum 5 attempts 



Умови успішноі підготовки до 

письмового іспиту 

 

 

 

1. Час : 6-8 місяців 6 днів на тиждень - один день вихідний. Приблизно 4 години після 

роботи та вихідні до 10-12 годин на добу 

2. Курси для підготування: 

University Hospital of Coventry and Warwickshire, Coventry, Primary MCQ Course 260£+ 

travel/ lodging 300£ 

Royal College of Anaesthetists Scottish Standing Committee Primary FRCA Course 225£ 

+travel/lodging 500£ 

Mersey School of Anaesthesia: Primary FRCA Course 600£+ travel/lodging 700£ 

=2585£ 

3. Online revision resources  www.onexamination.com, www.pastest.co.uk, 

www.PASSit.co.uk  

4. Книжки на суму приблизно 1000£                     

 

http://www.onexamination.com
http://www.pastest.co.uk
http://www.PASSit.co.uk










Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

Up to 18 stations in approximately 1 hour 50 minutes 

Currently, stations comprise of: resuscitation, technical skills, anatomy (general procedure), history-taking, 

physical examination, communication skills, anaesthetic equipment, monitoring equipment, measuring 

equipment, anaesthetic hazards, and the interpretation of Xrays.  

Structured Oral Examination (SOE) 

There are two sub-sections to the SOE section comprising: 

30 minutes consisting of three questions in pharmacology, and three questions in physiology and 

biochemistry; followed by 

30 minutes consisting of three questions in physics, clinical measurement, equipment and safety, and three 

questions on clinical topics (including a critical incident). 

Maximum 4 attempts, cost 555£ 

Primary FRCA 



Результати успішного складу іспитів 

на прикладі  2011-2012 років 

Primary FRCA MCQ 

statistics 



Дякую за увагу! 




