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Про проведення консультацій 
для студентів та підготовки 
до ліцензійних іспитів «Крок 1, 2»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 16.01.2020 
року), «Положення про моніторинг та контроль якості освіти ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова», «Основних положень з організації навчального процесу у ВНМУ ім. 
М.І. Пирогова» та з метою якісної підготовки студентів до ліцензійних іспитів 
«Крок 1», «Крок 2»

НАКАЗУЮ:
1. Провести потокові консультації для студентів медичних факультетів III та 
VI курсів згідно з планом підготовки, що надав навчальний відділ, до ліцензійних 
іспитів «Крок 1», «Крок 2».
Відповідальні за проведення консультацій: завідувачі кафедр відповідно до переліку; 
Відповідальні за графік потокових консультацій та загальну організацію: група 
моніторингу якості освіти, навчальний відділ, деканати

2. Для проведення консультацій кафедрам оновити банк тестових завдань за 
рахунок:
1) опрацьованих тестів міжнародного зразка;
2) тестів з буклетів «Крок 1» (українською та англійською мовами), «Крок 2» за 
2017-2019 роки (для усіх спеціальностей);
3) кафедральних тестів «Крок 1» українською та англійською мовами, які 
надсилались до Центру тестування протягом останніх двох років.
Відповідальні: завідувачі кафедр дисципліни яких входять до складу тестових завдань Крок- 
1: проф. Тихолаз В.О. (анатомії людини), доц. Король А.П. (гістології),^ проф. Заічко Н.В. 
(біохімія та загальна хімія), проф. Ковальчук В.П. (мікробіологія), проф. Йолтухівський М.В. 
(нормальна фізіологія), проф. Гаврилюк А.О. (патологічна анатомія), проф. Рикало Н.А. 
(патологічна фізіологія), проф. Волощук Н.І. (фармакологія), доц. Шкарупа В.М. (медична 
біологія),
Відповідальні: завідувачі кафедр 4-6 курсів дисципліни яких входять до складу тестових 
завдань Крок- 2.

3. З метою контролю якості підготовки та ректорського контролю створити 
буклети для ЛІ «Крок 1, 2», які будуть містити завдання з оновленого банку 
тестових завдань.
Відповідальні: група моніторингу якості освіти;



Відповідальна за підготовку екзаменаційних тестових матеріалів: керівник доц. Вовк 
І.М.;
Відповідальний за створення буклетів та їх впровадження: доц. Дідич В.М.

4. Організувати та провести екзаменаційні та пре-Крок тестування студентів з 
використанням тестових завдань з оновленого банку згідно з графіком тестувань 
у весняному семестрі 2019-2020 навчального року.
Відповідальні: група моніторингу якості освіти;
Відповідальний за проведення передекзаменаційних тестувань: керівник доц. Дідич В.М.

5. Для контролю якості засвоєння модулів та дисциплін у цілому на 
підсумкових заняттях доповнити кафедральні банки тестових завдань новими 
матеріалами, надати їх студентам для вивчення та опрацьовування.
Відповідальні: завідувачі кафедр та їх заступники з навчально-методичної роботи

6. Підготовку до ЄДКІ (етап 1, 2) додати у робочі навчальні плани як 
обов’язкову. Після завершення підготовки провести підсумковий тестовий 
контроль якості знань.
Відповідальні: навчальний відділ, група моніторингу якості освіти

7. Контроль виконання даного наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної (навчальної) роботи проф. Ю. Гумінського
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