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Про заходи щодо поліпшення
підготовки до ліцензійних
інтегрованих іспитів за системою
“КРОК” у 2017-2018н.р.
На підставі:
-наказу МОЗ України від 14 серпня 1998р. № 251 “Про затвердження
Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з
вищою освітою напрямів “М едицина” і “Фармація», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.09.1998р. за № 563/3003, погодженим з
МОН України танаказу МОЗ України від 31.01.2005р. № 53 «Про
затвердження Положення про організацію та порядок проведення
державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних
закладах Ш -ІУ рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 р. за 244/10524
регламентовані вимоги до атестації студентів.
-наказу МОЗ України від 05.10.2016р. № 1043 «Про затвердження плану
пріоритетних заходів» встановлені мінімальний
критерій успішного
складання ліцензійних іспитів: «Крок 1.» і «Крок 2.» - 60,5%, «Крок 3.» 70,5%.
- листа МОЗ України від 29.06.2017 № 08.1 -30/17662 «Про визначення
рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у
студентів, громадян України, які навчаються за спеціальностями
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона
здоров'я» для забезпечення належного контролю рівня компетентності
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студентів з іноземної мови професійного спрямування, сприяння її
вивченню під час засвоєння фундаментальних дисциплін, МОЗ України
запроваджується для
студентів-громадян
України включення до
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка»,
«Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація» субтесту із відповідних
завдань англійською мовою.
З метою забезпечення підвищення якості професійної підготовки
студентів, лікарів та провізорів та ефективності підготовки до ліцензійних
інтегрованих іспитів за системою "КРОК 1", "КРОК 2", "КРОК З"

НАКАЗУЮ :
1. Прийняти до виконання графік та критерії до ліцензійних
інтегрованих іспитів на 2017-2018 роки (лист МОЗ України від 14.06.17р.
за № 08.01-30/16251, наказ МОЗ України від 05.10.2016р. № 1043 (додатки
1, 2 ).

2. Затвердити графік ректорських контролів підготовки студентів до
ліцензійних інтегрованих іспитів у ДЗ “ДМА МОЗ України ” на 2017-2018
навчальний рік (додаток 3).
3. Затвердити “План заходів щодо підготовки до ліцензійних інтегрованих
іспитів за системою "КРОК" у 2017-2018н.р.” (додаток 4).
4. Першому проректору професору І. С. Шпонці:
- очолити організаційну роботу щодо підвищення рівня якості підготовки
студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів системи КРОК 1,2,3”;
- забезпечити участь викладачів - експертів академії у проведенні фахових
експертиз тестових матеріалів до ліцензійних іспитів “Крок 1”, “Крок 2”,
“Крок 3” (згідно графіку фахових експертиз ліцензійних інтегрованих
іспитів ДО «Центр тестування МОЗ України»);
5. Начальнику навчального відділу Н.В. Ліхолетовій згідно з графіком
виділяти навчальні аудиторії для проведення комплексних іспитів,
ліцензійних інтегрованих іспитів та ректорського контролю студентів та
лікарів - інтернів (згідно додатків 2,3).
6. Деканам факультетів І, П медичних, стоматологічного факультету, 1-го
та 2-го міжнародних факультетів та факультету післядипломної освіти
(проф. Ю. В. Сілкіній, проф. С.В. Козлову, д.м.н. д. О.О. Гудар'яну, проф.
Р.В.Разумному, проф. О.В. Ковтуненко та проф. В.І. Снісарю):
- встановити контроль за виконанням “Плану заходів щодо підготовки до
ліцензійних інтегрованих іспитів за системою “КРОК” у 2017-2018н.р.”
(додаток 4);
- забезпечити проведення організаційної роботи серед професорськовикладацького складу відповідних кафедр, студентів, інтернів, про вимоги
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та критерії до ліцензійних інтегрованих іспитів, про підвищення якості
професійної підготовки до ліцензійних іспитів (згідно додатків 1,2);
- забезпечити явку студентів на ректорські контролі, комплексні та
ліцензійні іспити (згідно додатків 2, 3), проводити аналіз
причин
відсутності, незадовільних результатів та приймати відповідні заходи;
- своєчасно і якісно підготувати списки та замовлення на студентів,
інтернів для відправки до “ДО Центр тестування при МОЗ України ” для
проведення ліцензійних тестових іспитів, погодити їх з навчальним
відділом;
- забезпечити проведення інструктажу з викладачами, які приймають
участь у проведенні ліцензійних іспитів та ректорського контролю “КРОК
1 , 2, 3 ” згідно додатку 2;
- забезпечити зустріч, умови для роботи та проживання прокторів Центра
тестування (ЦТ) МОЗ України згідно встановлених термінів;
- проінформувати студентів та лікарів-інтернів, що для об'єктивності
отриманих результатів та обмеження провокування їх на використання
заборонених електронних пристроїв, ЦТ буде залучати представників
поліції охорони Національної поліції України;
- звернути увагу студентів 1-го та 2-го міжнародних, стоматологічного
факультетів, що починаючи з 2008 р. МОЗ України прийняв рішення не
видавати дипломи студентам - громадянам іноземних держав, які не
склали ліцензійні тестові іспити “Крок 2. Загальна лікарська підготовка”,
“Крок 2. Стоматологія” та “Крок 2 Фармація”;
- довести до відома студентів, що для забезпечення належного контролю
рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного
спрямування, сприяння її вивченню під час засвоєння фундаментальних
дисциплін, Міністерство охорони здоров’я України, починаючи з 20172018 навчального року, запроваджує для студентів-громадян України
включення до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна
лікарська підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 1. Фармація»
субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або іншою, яку
вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що
входить до змісту цього іспиту (не більше п ’яти тестових завдань з кожної
дисципліни)
7. Завідуючим кафедрами фундаментальних, клінічних, стоматологічних
дисциплін та кафедр післядипломної освіти, на яких навчаються студенти
та лікарі-інтерни:
- забезпечити виконання “Плану заходів щодо підготовки до ліцензійних
інтегрованих іспитів за системою “КРОК” у 2017-2018н.р.” (додаток 4);
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- забезпечити участь професорсько-викладацького складу у створенні
тестових завдань щодо поповнення первинного банку даних ДО «Центр
тестування при МОЗ України»;
- забезпечити високий рівень якості навчання, підвищити вимоги до
викладачів щодо якісного проведення практичних занять та об’єктивної
оцінки рівня знань студентів, інтернів під час контрольних заходів з метою
оптимізації підготовки їх до ліцензійних інтегрованих іспитів за системою
іспитів “КРОК 1, 2, 3”. згідно з вимогами державного стандарту вищої
медичної освіти в Україні;
- забезпечити методичну і консультативну допомогу студентам, інтернам
щодо підготовки до ліцензійних інтегрованих
іспитів за системою
“КРОК” ;
- забезпечити і контролювати участь викладачів кафедр у проведенні
ректорського контролю, комплексних іспитів у студентів, в яких вони
проводять практичні заняття (додатку 3).
- завідуючи кафедрами несуть персональну відповідальність за участь

викладача у ректорському контролі або комплексному іспиті.
8. Завідувачам кафедрами, які проводять підготовку лікарів - інтернів:
- забезпечити явку лікарів - інтернів на цикл «Медицина невідкладних
станів»;
- проводити аналіз успішності циклу; проводити тренінги лікарівінтернів щодо підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 3. Загальна
лікарська підготовка» та «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна
діагностика».
9. Проректору з АГЧ В.В. Самко:
- забезпечити місця для проживання прокторів Центру тестування в ДЗ
“ДМ А” під час проведення ліцензійних тестових іспитів згідно додатку
10. Проректор з науково-педагогічної роботи професору J1. Ю. Науменко:
: - забезпечити отримання екзаменаційних матеріалів ДО «Центру тестування при
МОЗ України»” за системою «Крок 1,2,3» щодо зберігання їх у металевій шафі у
режимно - секретному відділі та передачі уповноваженому ДО «Центр тестування
при МОЗ України» у день іспитів (додаток 1).
11. Провідному інженеру техноцентра O.A. Трусову:
- забезпечити проведення аудіо - та відео спостереження в лекційних
аудиторіях починаючи з моменту входу в аудиторії першого студента,
інтерна та закінчуючи після виходу з аудиторії останнього студента,
інтерна, а також запис відео - спостереження на електронному носії без
жодних змін та втручань (вирізання фрагментів запису та редагування
категорично заборонено) зі передачею запису координаторам академії з
«Крок 1,2,3».
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методичному
кабінету
(доц.Г.С.Короленко,
11 .Навчально
ас.А.Є.Ніколенко) та деканату ФПО (ас.О.В. Лященко):
- розробити навчально - методичні матеріали тестових завдань (брошури)
щодо проведення ректорського контролю “Крок 1,2,3. Стоматологія”,
“Крок 1,2,3. Загальна лікарська підготовка ” та “Крок 1,2,3. Фармація”;
- сумісно з деканатами відповідних факультетів організувати друкування
первинного банку тестових завдань з метою методичної допомоги
студентам щодо самостійної підготовки до ліцензійних тестових іспитів;
організувати проведення ліцензійних інтегрованих іспитів та
ректорського контролю студентам академії (згідно додатків 2,3 );
- своєчасно оформляти документи, що супроводжують проведення
ліцензійних тестових іспитів та їх відправку до Центру тестування МОЗ
України;
- організувати проведення ректорських контролів згідно додатку 3, та за
окремими планами інтернів, проводити аналіз результатів, інформувати
про результати керівництво академії, деканати, кафедри, студентів,
інтернів;
- отримати записи відео - спостереження ліцензійного тестового іспиту на
електронному носії від співробітника техноцентру з подальшею передачею
їх прокторам ДО «Центр тестування МОЗ України»;
- отримати результати ліцензійних тестових іспитів з ДО «Центр
тестування МОЗ України», проводити їх аналіз та доводити їх до відома
керівництва академії, деканів, зав. відповідними кафедрами.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора
професора І. С. Шпоньку.
Ректор ДЗ «ДМА»
академік НАМН України
професор

Т.О. Перцева

Перший проректор ДЗ «ДМА»„
професор
Начальник юридичногс

.Г. Макаров

Проект наказу вносить
начальник навчального відділу

Н.В. Ліхолетова
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Додаток 1
до наказу № П3> від 20. ^ 2 0 1 7р.
Додаток до листа МОЗ України
від 14.06.2017 №08.1-30/16251

Графік тестових екзаменів ліцензійних іспитів
на 2017-2018н.р.
Дата
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
07.11.2017
10.01.2018
10.01.2018
06.02.2018
20.02.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
22.05.2018

25.05.2018
31.05.2018
31.05.2018

05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
12.06.2018
12.06.2018
22.06.2018

22.06.2018

22.06.2018
26.06.2018

06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018

Медичний ліцензійний іспит
2017
Крок 3. Загальна лікарська підготовка
Крок 3. Стоматологія
Крок 3. Лабораторна діагностика
Крок 3. Фармація (пілот)
2018
Крок М. Акушерська справа
Крок
Крок
Крок
Крок
Крок
Крок

М. Медико-профілактична справа
2. Лабораторна діагностика
1. Стоматологія *
3. Загальна лікарська підготовка
3. Стоматологія
3. Лабораторна діагностика

Крок 2. Загальна лікарська підготовка (для іноземних
студентів)
Крок 2. Медична психологія
Крок 2. Загальна лікарська підготовка (для вітчизняних
студентів)
Крок 2. Стоматологія
Крок 2. Фармація
Крок 2. Клінічна фармація
Крок
Крок
Крок
Крок
Крок
Крок
Крок

2. Технологія парфумерно-косметичних засобів
М. Лікувальна справа
Б. Лабораторна діагностика
М. Лабораторна діагностика
М. Сестринська справа
Б. Сестринська справа
1. Фармація *

(для спеціальностей «Фармація», «Клінична фармація»,
«Технологія парфумерно-косметичних засобів»)
Крок 1. Фармація
(для студентів III - IV курсів заочної форми навчання
спеціальностей «Фармація», «Клінична фармація»,
«Технологія парфумерно-косметичних засобів») (пілот)
Крок 3. Фармація (пілот)
Крок 1. Загальна лікарська підготовка *
(для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Медико-профілактична справа», «Медична психологія»)
Крок 3. Загальна лікарська підготовка
Крок 3. Стоматологія
Крок 3. Лабораторна діагностика

Додаток 2
до наказу № П і від ІС. с $ 2 0 17р.

Критерії «склав/ не склав» на 2018 рік
Відповідно до листа ДЗ «Центр тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ
України від 31.08.2015р. № 223, наказу МОЗ України від 05.10.2016р. № 1043 «Про
затвердження плану пріоритетних заходів»встановлюються такі абсолютні

величини

критеріїв

ліцензійних

інтегрованих

іспитів

«склав»:
«КРОК 1 « Загальна лікарська

підготовка» (для спеціальностей «Лікувальна
справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа») - 60,5 % правильних
відповідей;
«КРОК 1 «Стоматологія » - 60,5 % правильних відповідей;
«КРОК 1 «Фармація», «Клінічна фармація» - 60,5 % правильних відповідей;
«КРОК 2 « Загальна лікарська
підготовка» (для спеціальностей «Лікувальна
справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа») - 60,5 % правильних
відповідей;
«КРОК 2 «Стоматологія » - 60,5 % правильних відповідей;
«КРОК 2 «Фармація», «Клінічна фармація» - 60,5 % правильних відповідей;
«КРОК 3 « Загальна лікарська підготовка» - 70,5 % правильних відповідей;
«КРОК 3 «Стоматологія » - 70,5 % правильних відповідей.

Система іспитів «КРОК 1»
Всім студентам , які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не
склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більш двох
разів до найближчої сесії у терміни, які затверджені МОЗ України. У разі
не
перескладання
екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної
екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як
такий, що не виконав навчальний план.
Система іспитів «Крок 2»
Всі студенти , які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не
склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не
отримують сертифікат ліцензійних іспитів , вважаються такими, що не пройшли
державну атестацію,
і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.
Перескладання іспиту «Крок 2» дозволяється через рік протягом трьох
років.
Система іспитів «Крок З».
Лікарі - інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не
склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують
сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря - спеціаліста.
Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь - який наступний
термін його проведення.

Від^Ь52017р.

Додаток 3 до наказу
за № І

Графік проведення ректорського контролю щодо підготовки студентів до ліцензійних
________ ______ інтегрованих іспитів “Крок 1”, “Крок 2” у 2017 - 2018н.р_______________
Назва Кроків

Вересень

2016 рік
Жовтень
Листопад

Грудень

Січень

Лютий

2017 рік
Березень
Квітень

“Крок 2. Загальна
лікарська
підготовка”

2-а декада

“Крок 2.
Стоматологія”

2-а декада

2-а декада

2-а декада

2-а декада

“Крок 2.
Фармація”
“Крок 2. Клінічна
фармація”

2-а декада

2-а декада

2-а декада

2-а декада

2-а декада

2-а декада

Червень

2 2 .0 5 .1 8 (для
іноземних студентів)
2 5 .0 5 .1 8 (для
вітчизняних студентів)

Ліцснзій-ний
іспит

“Крок 1. Загальна
лікарська
підготовка”
“Крок 1.
Стоматологія”

2-а декада

Травень

2-а декада
3-я декада

3-я декада

2-а
декада

3 1 .0 5 .1 7

Ліц-ний іспит
3 1 .0 5 .1 7

Ліц-ний іспит

1-а декада
2-а декада

2 6 .0 6 .2 0 1 8

Ліц-ний
іспит

1-а декада
2-декада
2 0 .0 2 .2 0 1 8

Ліцею, іспит
“Крок 1.
Фармація”
“Крок 1.
Клінічна
фармація”

3-я декада

22.06.2018
Ліц-ний
іспит
для ст-в
оч., заоч.
форми

Примітка: відповідальні за організацію та проведення ректорського контролю - координатори з «Крок 1», «Крок 2»
(навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів, моніторингу якості освіти) та декани
відповідних факультетів. Чергування на ректорському контролі здійснюють викладачі кафедр згідно окремих
розпоряджень за пропозиціями завідувачів відповідних кафедр.

Додаток 4 до наказу

Від 2$.<?7.2017р. за №

(41

Затверджено
Вченою радою
ДЗ «ДМА МОЗ України»
Протокол №
від

План заходів щодо забезпечення підготовки
до ліцензійних інтегрованих іспитів за системою
"КРОК I м, "КРОК 2", "КРОК З»
на 2017-2018 навчальний рік
п/п

Назва заходів

1.

П ідвищ ити критерій складання підсумкового
контролю (типу комплексного тестового іспиту)
під час сесій рівнем не нижче 65% правильних
відповідей для студентів 1, 2 та 3 курсів.

2.

Проводити ректорський контроль за технологією ДО
«Центр тестування при МОЗ України» з метою тренінгу
студентів III- IV, V, VI курсів медичних ,
стоматологічного,
1-го та
2-го міжнародних
факультетів
щодо
підготовки
до
ліцензійних
інтегрованих іспитів за системою "КРОК 1", "КРОК 2"
для контролю рівня знань, для аналізу результатів та
прийняття заходів. Критерій «склав» - 75%

3.

Проводити аналіз результатів ректорського контролю і
розглядати їх на засіданнях кафедр, Вчених Радах
факультетів, засіданні ЦМК академії, ректорату,
приймати організаційні та адміністративні заходи.

4.

Поповнити на кафедрах зведену базу тестових завдань з
бази ДО «Центра тестування МОЗ України» для
контрольних заходів на кафедрах та самостійної роботи
студентів з метою удосконалення підготовки до
ліцензійних інтегрованих іспитів системи “КРОК 1”,
“КРОК 2. Загальна лікарська підготовка ”,
“Стоматологія”, “Фармація”, “Клінічна фармація ”

5.

Поповнити банк тестових завдань на кафедрах
тестовими завданнями 2017 року, провести їх
розподіл за темами практичних занять з метою
оптимізації аудиторної та позааудиторної роботи
студентів для підготовки до ліцензійних інтегрованих
іспитів

Термін виконання

Відповідальні

Під час сесій

Навчальнометодичний кабінет,
Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін

Згідно додатку
№ 2 до наказу

Навчальнометодичний кабінет,
декани медичних,
стоматологічного,
1-го та 2-го
міжнародних
факультетів,
відповідні кафедри

Січень
Лютий Червень
Вересень
Листопад
Грудень

Декани, зав.
кафедрами,
навчальнометодичний кабінет

До 01.10.17р.

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін

До 01.11.17р.

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін

а

6.

7.

Для створення навчально-методичних посібників для
Для
підготовки студентів:
російськомовних Зав. кафедрами
- до ліцензійного іспиту з “Крок 1,2. Загальна лікарська
іноземних студентів фундаментальних
підготовка ”, “Стоматологія”, “Фармація” перекласти
та клінічних
01.11.17
нові тести первинного банку Центру тестування на
дисциплін
російську мову
для російськомовних
студентів
Для англомовеих навчальноміжнародного факультету, для вітчизняних студентів на
іноземних студентів методичний
українську мову ; для англомовних студентів на
01.02.18
кабінет
англійську мову, забезпечити студентів тестовими
завданнями.
Для підготовки до ліцензійного іспиту з “Крок 1.
Зав. кафедрами
Загальна лікарська підготовка ”, “Стоматологія”,
01.12.17
фундаментальних
“Фармація” перекласти тести первинного банку Центру
дисциплін
тестування
та
якірні
тести
для
вітчизняних
російськомовних студентів на англійську мову.

8.

При проведенні інтегрованого іспиту у студентів 1-2-3
курсів академії, що здійснюється відділом якості освіти,
передбачити включення в набір тестових завдань і тести
англійською мовою.

9.

Провести організаційну роботу серед студентів щодо
видання первинного банку тестових завдань та
якірних тестів для забезпечення самостійної
підготовки студентів до ліцензійних іспитів "КРОК 1".
"КРОК 2"

Зобов'язати викладачів використовувати тестові
завдання ЦТ як навчаючі, так і контролюючі на
10.
практичних заняттях, семінарах та змістовному
підсумковому модульному контролі.

Забезпечити поповнення та контроль відвідувань
освітнього порталу “ДЗ ДМА МОЗ України“
10. moodle.dma.dp.ua студентами з метою самостійної
підготовки студенів до ліцензійного іспиту “КРОК 1”,
“Крок 2”.

Забезпечити консультативну роботу серед студентів на
кафедрах з видачею їм необхідних методичних
11.
матеріалів щодо підготовки до ліцензійних тестових
іспитів “КРОК 1”, “Крок 2”

2

Під час сесії

Відділ якості

До 01.10.18р.

Декани 1,2,3
медичних,
стоматологічного
та 1-го і 2-го
міжнародних
факультетів

Протягом
навчального року

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін,
викладачі

Протягом
навчального року

Навчальнометодичний кабінет,
Декани 1,2
медичних,
стоматологічного та
1-го і 2-го
міжнародних
факультетів.

Протягом
навчального року

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін, деканати

Систематично проводити індивідуальну
12. консультативну роботу зі студентами, які складають
групу ризику

Зобов'язати викладачів постійно проводити зі
студентами організаційну роботу з метою підвищення
13. мотивації навчання, роз'ясняти значення отримання
фундаментальних знань щодо вивчення клінічних
дисциплін та формування клінічного мислення.

Підготовити до друку посібники з якірними тестовими
завданнями для самостійної підготовки студентів до
14. ліцензійних іспитів “Крок 1,2. Загальна лікарська
підготовка ”, Крок 1, 2 Стоматологія”, “Крок 1, 2
Фармація”.

Забезпечувати постійне оновлення та розміщення
оприлюднених
Державною
організацією
«Центр
тестування професійної компетентності фахівців з
15.
вищою освітою напрямів підготовки «Медицинам і
«Фармація» при МОЗ України» інформаційних
матеріалів на сайті академії.

Забезпечувати якісну підготовку рукописів, у тому числі
електронних підручників і посібників, та їх належну
експертизу;
придбання
сучасних
підручників
і
16.
посібників, у тому числі на електронних носіях 3
урахуванням відповідно до потреб суб’єктів навчання.

Протягом
навчального року

Зав. кафедрами
фундаментальних
та клінічних
дисциплін

Протягом року

Декани
факультетів, зав.
кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін

До 01.12.2017р.
До 01.12.2017р.

Навчальнометодичний кабінет

Протягом року

Навчальнометодичний кабінет
Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін,
деканати.

Протягом року

Продовжити поповнення банку тестових завдань Центра
тестування для ліцензійних інтегрованих іспитів
«Крок», звернути увагу на питання, які стосуються
Згідно графіку
станів,
організації
допомоги
в
17. невідкладних
Центра тестування
екстремальних ситуаціях та медичної допомоги в
бойових умовах.

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін.
Навчальнометодичний
кабінет, бібліотека
Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін.
Навчальнометодичний
кабінет.

г?

Продовжити проведення підсумкового модульного
контролю (типу комплексного тестового іспиту) для
Завідуючи
студентів 1,2,3 та 5 курсів з використанням при
створення екзаменаційних буклетів якірних тестів 2005кафедрами,
До 01.01.18. та до
18. 2017 років та первинного банку ДО «Центр тестування
навчально 01.05 18р.
МОЗ України». Для проведення створити по 9 варіантів
методичний
буклетів тестових завдань «Крокі, 2. Загальна лікарська
кабінет
підготовка», Крок 1,2 .Стоматологія” та “Крок 1,2.
Фармація”українсько., російською, англійською мовами.
Удосконалювати зміст настановних лекцій і
передекзаменаційних консультацій з навчальних
дисциплін, які є елементами з ліцензійних інтегрованих
іспитів «Крок», забезпечивши належний контроль за їх
19. проведенням деканатами.

20.

Забезпечити участь фахівців ДЗ «ДМА МОЗ України» в
роботі фахової експертизи тестових завдань ЦТ

4

За місяць
передодні
ліцензійних
іспитів

Зав. кафедрами
фундаментальних,
клінічних та
стоматологічних
дисциплін,
деканати.
Навчальнометодичний кабінет

Навчальнометодичний
Згідно графіку
кабінет
Центра тестування
Завідуючи
кафедрами

