
 

РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок-1, 2. Загальна 

лікарська підготовка», «Крок-1, 2. Стоматологія», «Крок Б. Технології медичної діагностики 

і лікування», «IFOM – International Foundations of Medicine – іспит з Міжнародних основ 

медицини» і завдання деканатів та кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів до 

іспитів»  

від 26 вересня 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію деканів І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного 

факультетів, ЦМР відзначає, що в університеті щорічно проводитися планомірна робота з 

підготовки студентів до проведення тестування за системою «Крок».  

При підготовці до складання державного ліцензійного іспиту “Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» всіма кафедрами медико-біологічного профілю використовувалась тестова база, що 

була представлена безпосередньо на сайті Центра тестування МОЗ України.  

Всі студенти мали наданий банк тестових завдань Центра тестування і були ознайомлені з 

вимогами оновленого Регламенту та порядком проведення ліцензійного інтегрованого іспиту. 

З метою поліпшення підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-1» у весняному 

семестрі 2018-2019 н.р. був впроваджений «Онлайн курс Крок-1. ЗЛП». Даний онлайн курс 

складався з 3-х блоків предметів: 1 блок - біологія, гістологія, мікробіологія; 2 блок - біохімія, 

фізіологія, анатомія; 3 блок - патфізіологія, фармакологія, патанатомія 

У відповідності до Наказу ректора №201-с від 12.03.2018р. «Про проведення ректорських 

контрольних робіт серед студентів 3 курсу 1-го і 2-го медичного факультету» 07.06.2018р. була 

проведена контрольна ректорська робота на паперових носіях з використанням буклету тестових 

завдань, загальною кількістю тестових завдань - 200, структурованого у відповідності до вимог 

Центра тестування.  

Середній відсоток правильних відповідей серед студентів 3 курсу 1-го  медичного факультету 

склав 79,8%. Не склали іспит - 21 студент. 

Середній відсоток правильних відповідей серед студентів 3 курсу 2-го медичного факультету 

склав 90,3%. Усі студенти подолали бар’єр 60,5%.  

25 червня 2019 року відбулось складання першого етапу ЄДКІ: інтегрований тестовий іспит 

«Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та іспит з іноземної мови професійного спрямування 

вітчизняними студентами 3-го курсу 1 та 2 медичних факультетів. Складання першого етапу ЄДКІ 

проводилось у відповідності до вимог Центра тестування МОЗ України.  

Перший етап ЄДКІ складали 559 студентів: 416 студентів І медичного факультету та 143 

студента ІІ медичного факультету.  

МЛІ «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» складали всього 416 студентів І медичного 

факультету, з них 116 студентів скороченої форми навчання. Англомовний блок складали всього 417 

студентів (студент Гриненко Є.О. складав тільки англомовний блок, який такий, що склав Крок-1 у 

2016 році), з них 116 студентів скороченої форми навчання. 

Загальний середній показник правильних відповідей МЛІ «Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» у 2019 р. по факультету склав 70,8% (2018р. - 73,5%, 2017р. - 74,2%).  

Середній показник правильних відповідей при складанні МЛІ «Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» склав 73,5% серед студентів 6-ти річного терміну навчання і 63,7% серед студентів 

скороченого терміну навчання.  
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Загальний середній показник правильних відповідей при складанні англомовного блоку по 

університету склав 62%. Середній показник правильних відповідей по факультету склав 57,1% (50,2 

% у студентів скороченого терміну навчання і 63,9% у студентів 6-ти річного терміну навчання). 

У 2019 р. не набрали 60,5% правильних відповідей всього 70 студентів (16,8%) - 31 студент 6-

ти річного терміну навчання (10,3 % від загальної кількості студентів даної форми навчання – 300 

студентів) і 39 студентів скороченого терміну навчання (33,6% від загальної кількості студентів 

даної форми навчання – 116 студентів).  

За результатами складання у 2019 р. найбільшу кількість правильних відповідей студенти 

показали з біології (83,2%), на другому місці – фізіологія (73,0%), на третьому – біохімія (70,6%) та 

патофізіологія (70,6%). Відзначається зниження % правильних відповідей з анатомії (на 1,6%), з 

фізіології (на 4%), з біохімії (на 0,5%), з патанатомії (на 6,2%), з мікробіології (на 7,9%) та 

фармакології (на 8,4%). Підвищення % правильних відповідей відмічається з біології (на 2%), 

гістології (на 5,7%), з патофізіології (на 0,8%). 

Тестовий екзамен "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" складали 143 студента ІІ медичного 

факультету за спеціальністю «Медицина» з них: 96 студентів бюджетної та 47 студентів контрактної 

форми навчання. 

Загальний середній показник правильних відповідей МЛІ «Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» у 2019 р. по факультету склав 76,2% (2018р. - 71,5%, 2017р. - 66,8%). 

Майже всі показники тестування серед студентів за спеціальністю «Медицина» стали вищими 

за показники минулого року, крім показників з мікробіології та фармакології. Середні показники 

тестування коливаються від 88,1% – з біології (найвищий) до 71,2% - з мікробіології (найнижчий). 

12 студентів не подолали бар’єр 60,5% (8,39%). 

Традиційно, студенти бюджетної форми навчання (96 студентів) мали кращі результати 

порівняно з контрактною формою (47 студентів): 92,7% студентів, які склали іспит на «4» та «5» 

проти 72,34%, і ця різниця знаходиться в межах 20,36%. 

Разом з Крок 1. ЗЛП, студенти складали іспит з іноземної мови професійного спрямування. 

Середній процент іспиту склав 67,63%: студенти бюджетної форми навчання отримали 67,68%, а 

контрактної форми навчання – 67,63% правильних відповідей. Тільки один студент не склав цей 

іспит. 

За списками, наданими до Центру тестування, МЛІ «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» 

складали 231 студент 2 міжнародного факультету англійською мовою навчання та 72 студента 2 

міжнародного факультету з російською мовою навчання. 

У поточному році середній показник правильних відповідей у англомовних студентів склав 

65,8%, що на 1,4% вище ніж у 2018 р. Щодо російськомовних студентів, то у поточному році знову 

спостерігається підвищення середнього показника правильних відповідей, тепер вже на 7 %, у 

порівнянні з минулим роком. 

Результати складання КРОК-1 у 2019 році у англомовних студентів продемонстрували 

підвищення показників правильних відповідей з 6-ти предметів у порівнянні із минулим роком. 

Найкращі показники підвищення продемонстрували кафедри пат. анатомії 72,0 (+9,7%), 

патофізіології 62,9 (+6,8%), біології 66,9(+4,9%), фармакології 74,5 (+3,0%), норм. анатомії 56,4 

(+2,1%) та мікробіології 66,1 (+1,9%). Проте спостерігається  зниження показників, яке 

продемонстрували кафедри: біохімії (-4,5%), норм. фізіології (-0,8%) та гістології   (-0,1%). 

Якщо проаналізувати показники по предметам у російськомовних студентів, то у 2019 році 

вони демонструють значне підвищення кількості вірних відповідей з усіх дисциплін. 

Не склали іспит 81 іноземний студент (англійська та російська мова навчання), що складає 

26,7% від загальної кількості. 
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В цьому році вперше складали іноземну мову за професійним спрямуванням. Як другий етап у 

складанні ЄДКІ, після КРОК 1. Студенти відповідали на 30 тестових завдань, що були у буклеті 

іспиту. Для російськомовних студентів це була російська мова, а для англомовних – англійська. Не 

склали іспит 5 студентів російської мови навчання та 5 англомовних студентів, що складає 6,9% та 

2,16% відповідно. 

Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» складали 540 вітчизняних 

студентів. 

Ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» складало 429 студенті І медичного 

факультету в за спеціальністю «Лікувальна справа» (у тому числі 6 осіб, які не склали іспит у 2018 

році). 

Показники тестування серед студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» стали нижче за 

показники минулого року. Середні показники тестування коливаються від 79,0% з гігієнічного 

профілю (найвищий) до 68,6% - педіатричний профіль (найнижчий). 

У 2019 році 13 студентів не подолали встановлений бар’єр 60,5% (11 - контрактної форми 

навчання, 2 - бюджетної: їхній відсоток правильних відповідей коливався від 34,1% до 57,1%). 

Також у 2019 році перескладали ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» 6 

студентів, які не склали цей іспит у 2018 році. З них 5 осіб знову не подолали встановлений бар’єр 

60,5% (всі - контрактної форми навчання: їхній відсоток правильних відповідей коливався від 36,8% 

до 52,2%), лише 1 студентка успішно пересклала ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська 

підготовка» (70,9%). 

Традиційно, студенти бюджетної форми навчання мали кращі результати порівняно з 

контрактною на 11,6%. Якісна успішність студентів бюджетної форми навчання склала 91,1,0% 

(середній бал – 4,1), а контрактної форми навчання – 79,5% (середній бал – 3,8). 

Серед вітчизняних студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» ліцензійний іспит «Крок 2. 

Загальна лікарська підготовка» у 2019 році складало 54 студентів, які були зараховані на 2 курс 

навчання після закінчення медичного коледжу. Середній показник тестування для даної категорії 

студентів склав – 71,7%  (загальний  – 74,9%). 

Середні показники тестування коливаються від 77,0% з акушерства і гінекології (найвищий) до 

66,0% - педіатричний (найнижчий). 

Аналіз результатів тестування свідчить, що якісна успішність даних студентів І-го медичного 

факультету складає 68,6%. Середній бал тестування склав 3,44. 

Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» складали 112 студентів за 

спеціальністю «Педіатрія»: 107 випускників 2019 року та 5 випускників 2018 року.  

Показники тестування серед студентів за спеціальністю «Педіатрія» з усіх профілів стали 

нижчими за показники минулого року. Середні показники тестування коливаються від 76,9% – з 

гігієнічного профілю (найвищий) до 66,8% - з педіатричного профілю (найнижчий). 

В той же час, не склали іспит з терапевтичного профілю (47,3%-59,5%) – 14 студентів, з 

хірургічного профілю (42,5%-60,0%) – 11 студентів, з педіатричного профілю – (44,4%-58,3%) – 6 

студентів, з педіатричного профілю – (36,0% – 60,0%) – 35 студентів, з акушерства та гінекології 

(41,7%-58,3%) – 19 студентів та з гігієнічного профілю (39,1%-56,5%) – 6 студентів. Один студент, 

який вдруге складав Крок 2. ЗЛП не подолав бар’єр 60,5% з жодної дисципліни та двоє не подолали 

цей бар’єр з 5 дисциплін. 

Традиційно, студенти бюджетної форми навчання мали кращі результати порівняно з 

контрактною формою – 91,22% проти 70,9%, і ця різниця знаходиться в межах 20,32%. Середній бал 

тестування складає відповідно 4,16 (бюджет) та 3,70 (контракт). 
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Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» складали 373 іноземних студента: 

88 російськомовних іноземних студентів і 285 англомовних студентів.  

За результатами складання не склали іспит 41 англомовний студент та 10 російськомовних 

студентів. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту студентами 2-го 

міжнародного факультету необхідно відзначити, що показники з усіх предметів знаходяться на тому 

ж рівні, як і в минулому році у російськомовних та англомовних студентів. Взагалі в цьому році 

російськомовні студенти склали іспит на 2,2% краще в порівнянні з англомовними з англомовними 

(70,9% проти 68,7 % різниця становить 2,2%).  

Таким чином, найбільший рівень зниження показників в 2019 році демонструє гігієнічний 

профіль ( - 2,3%), а педіатричний профіль та акушерство з гінекологією демонструють покращення 

показників (+1,2% та +6,4% відповідно). 

Підготовка до складання ліцензійного іспиту “Крок-1. Стоматологія» проводилась згідно 

наказів і розпоряджень ректорату та деканату 3 -го медичного факультету.  

З 10.02.19 р. до 15.02.19 р. та з 15. 04. 19 до був проведений цикл оглядових лекцій, на яких 

здійснювався розбір тестових завдань з визначенням алгоритму пошуку правильної відповіді, 

проведено 3 пробних іспити КРОК-1 «Стоматологія» та іспит з іноземної мови професійного 

спрямування на паперових носіях та 2 іспити в режимі online на платформі EDX ZSMU. 

23 квітня 2019 року відбулось складання 1 етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

для спеціальності «Стоматологія»: Крок 1 та іспит з іноземної мови професійного спрямування у 

відповідності до листа МОЗ України № 08.01-47/58/633/6037 від 04.03.14р. Складали іспит 78 

студентів. Назагал іспит склали 56 студентів (71,79%). Не склало іспит 22 студенти (28,2%). Іспит 

Крок 1 «Стоматологія», блок україномовних тестів не склали 19 (24,4%), блок англомовних тестів 

10 (12,8%) студентів контрактної форми навчання. 

У поточному році загальний середній показник правильних відповідей склав 67,8%, що на 0,5% 

нижче ніж у 2018р. (68,3%). 

 При аналізі результатів правильних відповідей з дисциплін, що входять до структури КРОК 1 

2019 року та 2018 року позитивний коефіцієнт змін, більше 15%, має біохімія та 1,6% - нормальна 

фізіологія. Але майже на 6% зменшився з патанатомії, більше 4 %– з гістології, анатомії та 

патофізіології, менше 2% - з біології, мікробіології та фармакології. 

В складі 1 етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для спеціальності 

«Стоматологія» блок субтестів англійською мовою становив 30 тестів. Критерій «склав» 

встановлено на рівні 30,5%. 

Результати складання іспиту за субтестами з іноземної мови професійного спрямування: 

складало іспит 78 студентів, склало іспит 68, що становить 87,2%, 10 студентів (12,8%) склали іспит 

з показником більше 80% правильних відповідей. Середній відсоток правильних відповідей 53,9%, 

що на 3,6% перевищує національний показник. Не склало іспит 10 студентів 12,8%, проте середній 

показник кількості студентів, які не склали іспит, по країні становить 72,1%. 

За результатами ліцензійного тестування в 2019 році майже всі студенти успішно склали МЛІ 

"Крок 2 Стоматологія". Середній показник тестування, в порівнянні з 2018 роком, збільшився на 1% 

та склав 75,1%, відносно 74,1% минулого року. 

Вперше складали іспит 62 студента. Іспит склали 60 студентів. Не склали іспит 2 (3,22%) 

студента контрактної форми навчання, не набравши 60,5 % правильних відповідей, що на 3,1% 

менше ніж показник 2018 р. 

Повторно складали іспит 4 студента. Не склали іспит 4 (100%) студентів контрактної форми 

навчання, не набравши 60,5 % правильних відповідей. 
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Середній відсоток правильних відповідей серед студентів бюджетної форми навчання – 80,6% 

(2019 р.), проти 82,36% (2018 р.), серед студентів контрактної форми навчання 74,8% (2019 р.) проти 

73,24% (2018 р.). 

Як показують підсумки ліцензійних іспитів, результат багато в чому залежить від того, яка 

робота і на якому рівні проводиться із студентами безпосередньо на кафедрах, і від того, з яким 

ступенем відповідальності завідувачі та викладачі випускаючих кафедр підходять до рішення цього 

питання.  

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію деканів І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів з питання «Про підсумки 

медичних ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок – 1, 2. ЗЛП», «Крок – 1,2. Стоматологія», 

«Крок Б. Технології медичної діагностики та лікування», «Міжнародний іспит з основ 

медицини» і завдання кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів до іспитів» взяти до 

відома і визнати необхідність посилення роботи в цьому напрямку з метою підвищення 

результатів тестування студентів і покращення рейтингового місця ЗДМУ в цілому. 

2. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Візіру В.А.: 

2.1. Забезпечити постійний моніторинг якості підготовки до проведення складових І етапу 

ЕДКІ та ЛІ «Крок 2. ЗЛП», «Крок Б. Лабораторна діагностика»  

Протягом року 

2.2. Спільно з деканами факультетів доц. Компанійцем В.М., доц. Полковніковим Ю.Ф., доц. 

Шишкіним М.А., доц. Мельником І.В.:  

2.2.1. Розробити докладний план підготовки студентів до І етапу «ЄДКІ» та ліцензійних 

іспитів і забезпечити контроль за його виконанням. 

Жовтень 2019 р. 

2.2.2. Розробити стратегію по подоланню негативних тенденцій за результатами окремих 

дисциплін 

Жовтень-листопад 2019 р. 

2.2.3. Забезпечити удосконалення структури online курсів з підготовки до ЕДКІ, ЛІ «Крок 

2. ЗЛП» та «Крок 2. Стоматологія». 

До 01.12.2019 р. 

2.3. Спільно з керівником центру тестування ЗДМУ доц. Деміденко О.В. розробити графік та 

забезпечити проведення контрольних тестувань відповідно плану підготовки до І етапу 

ЄДКІ та ліцензійних іспитів «Крок 2». 

Протягом року 

3. Деканам факультетів доц. Компанійцю В.М., доц. Полковникову Ю.Ф., доц. Шишкіну М.А., 

доц. Мельнику І.В. 

3.1. Забезпечити організацію системи підготовки до проведення І етапу «ЄДКІ» та ліцензійних 

іспитів «Крок» з обов'язковим використанням відкритих баз даних центру тестування і 

наявних матеріалів тестових завдань. 

Протягом року 

3.2. Здійснювати постійний контроль якості організації навчально-виховного процесу та 

успішності студентів на профільних кафедрах, які здійснюють підготовку до І етапу ЄДКІ 

та ЛІ  «Крок 2. ЗЛП» та «Крок 2. Стоматологія».  

Протягом року 

3.3. Рекомендувати заслуховувати на засіданнях спільної Вченої ради медичних факультетів 

завідувачів кафедрами щодо стану підготовки до ЄДКІ. 
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Протягом року 

3.4.  Разом з завідувачем кафедри МФІНТ проф. О.А. Рижовим забезпечити організацію 

підготовки студентів до І етапу ЄДКІ та ЛІ  «Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. Стоматологія» у 

системі «RATOS» як online, так і у додатковий час у комп’ютерних класах ЗДМУ згідно 

графіку. 

Протягом року 

3.5. Встановити мінімальні критерії успішного тестування на рівні не менше 70% правильних 

відповідей на профільних кафедрах, які здійснюють підготовку студентів до І етапу ЄДКІ 

та ЛІ  «Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. Стоматологія» при проведені практичних занять, а також 

ректорських контрольних робіт (РКР)  та не менше 50% для завдань з англійської мови 

професійного спрямування. 

Протягом року 

3.6. За підсумками контрольних тестувань забезпечити визначення «групи ризику» серед 

студентів з результатом менше 70% та аналіз результатів по дисциплінам. 

Протягом року 

3.7. Декану ІІ міжнародного факультету доц. Мельнику І.В. здійснювати постійний контроль 

за підготовкою іноземних студентів до І етапу ЄДКІ та ЛІ  «Крок 2». 

Протягом року 

4. Головам ЦМК та завідувачам кафедр, що беруть участь в підготовці студентів до ліцензійних 

іспитів «Крок» та «ЄДКІ»: 

4.1. Провести кафедральні засідання з обговоренням і аналізом результатів І етапу ЄДКІ та 

ліцензійних іспитів «Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. Стоматологія» на яких розробити план 

заходів щодо покращення підготовки студентів з дисциплін і забезпечити його реалізацію.  

Жовтень-листопад 2019 року 

4.2. Створити інтегрований міжкафедральний банк тестових завдань за структурою IFOM  та 

використовувати їх в навчальному процесі.   

 До 01.02.2020 р. 

4.3. На профільних кафедрах, які здійснюють підготовку до І етапу ЄДКІ та ЛІ  «Крок 2. ЗЛП», 

«Крок 2. Стоматологія» призначити найбільш досвідчених викладачів, відповідальних за 

проведення підготовки студентів до ЄДКІ.  

Вересень-жовтень 2019 р. 

4.4. Скласти графіки консультативної роботи щодо підготовки студентів до ЄДКІ І етап та ЛІ  

«Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. Стоматологія», а також забезпечити студентів необхідними 

методичними матеріалами. 

 Вересень-жовтень 2019 р. 

4.5. Оновити та розмістити інформаційні матеріали для підготовки студентів до ЄДКІ І етап 

та ЛІ  «Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. Стоматологія» на сторінках кафедр порталу ЗДМУ та 

репозитарії. 

Вересень-жовтень 2019 р. 

4.6. Забезпечити широке використання тестової системи оцінки знань студентів з прохідним 

показником 80% для визначення як базового, так і підсумкового рівня знань. Результати 

тестування враховувати в оцінюванні контрольних заходах.   

Протягом року 

4.7. Проводити роботу із студентами групи ризику, виявленими за результатами РКР, в 

напрямку підготовки до складання І етапу ЄДКІ, ЛІ  «Крок 2. ЗЛП», «Крок 2. 

Стоматологія» та «Крок Б. Лабораторна діагностика». 
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Протягом року 

4.8. В.о. завідувача кафедри іноземних мов доц. Сазанович Л.В. забезпечити проведення on-

line курсу з англійської мови для підготовки до І етапу «ЄДКІ». 

Протягом року 

5. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи проф. Візіра В.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Інформація голів циклових методичних комісій про стан оновлення навчально-

методичної документації (на сайті університету, веб-сторінках та веб-порталі кафедр) та 

забезпечення самостійної роботи студентів.»  

від 26 вересня 2019 року 

 

Центральна методична Рада Запорізького державного медичного університету заслухала та 

обговорила інформацію голів циклових методичних комісій (звіти додаються) і відмічає, що стан 

оновлення навчально-методичної документації на сайті університету, веб-сторінках та веб-порталі 

кафедр університету і забезпечення самостійної роботи студентів в цілому задовільний.  

Основна увага була приділена оновленню навчально-методичного забезпечення.  

Згідно вимог навчального відділу, розміщення матеріалів на Internet-порталі кафедр 

систематизовано за основними розділами для більшої наочності при їх використанні. В кожному 

такому розділі матеріали мають відповідні підрозділи з навчальних програм, розкладів занять, 

навчально-методичних матеріалів, презентацій лекцій, тестових завдань та інформаційних 

матеріалів з урахуванням особливостей викладання дисциплін на кафедрах університету. 

На веб-сторінках кафедр оновлені робочі навчальні програми з дисциплін, розклади лекцій, 

практичних, семінарських і лабораторних занять, графіки проведення модульного контролю 

засвоєння знань, графіки відпрацювання заборгованості, графіки відвідування кімнат гуртожитків 

викладачами, графіки засідань СНТ на кафедрах, розміщені презентації лекцій, інформаційні 

матеріали, навчально-методичні матеріали для підготовки студентів до практичних занять та 

самостійної роботи, збірники тестових завдань для підготовки до здачі поточного тестування  на 

практичних заняттях і для підготовки до модульного контролю, ліцензійних іспитів «КРОК-1» і 

«КРОК-2», надані інформаційні матеріали на різних мовах. 

Окремо на Internet-порталі кафедр розміщено розділи з online-курсів за вибором, самостійної 

роботи студентів на платформі  edX. 

На ресурсах кафедр додано новий розділ з інформацією про заходи щодо підготовки до 

складання компонентів ЄДКІ та Крок-2. 

Разом з цим, в цьому напрямку потрібні значні зусилля колективів усіх кафедр щодо 

подальшого постійного удосконалення з оновлення навчально-методичної документації на веб-

сторінках кафедр для чого кафедри мають чималий потенціал. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію голів циклових методичних комісій з питання «Інформація голів циклових 

методичних комісій про стан оновлення навчально-методичної документації (на сайті 

університету, веб-сторінках та веб-порталі кафедр) та забезпечення самостійної роботи 

студентів» прийняти до відома і визнати необхідність її вдосконалення на всіх напрямкам для 

забезпечення якості навчального процесу. 

2. Головам циклових методичних комісій з метою вдосконалення оновлення навчально-

методичної документації на сайті університету,  веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр: 

2.1. Вжити заходів, спрямованих на забезпечення якісної організації щодо оновлення веб-

сторінок кафедр. 
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Постійно 

2.2. Обмінюватися досвідом між кафедрами з питання оновлення на засіданнях циклових 

методичних комісій. 

Постійно 

2.3. Проводити регулярну роботу з контролю навчально-методичних матеріалів, викладених 

на сайті університету,  веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр. 

Постійно 

2.4. Удосконалити форму подачі матеріалів на сторінках кафедр (щоб разом з єдиним планом 

розташування папок, кафедри дотримувалися єдиної форми назви файлів обов'язкових 

документів і навчальних матеріалів по курсам, спеціальностям і факультетам). 

Протягом року 

2.5. Скласти систематизований перелік обов’язкових методичних і інформаційних документів 

до самостійної роботи студентів, які необхідно викласти на інтернет-ресурси кафедр. 

Протягом року 

2.6. Розробити структуру додаткового розділу, щодо підготовки та проведення іспитів з 

урахування алгоритму проведення, критеріїв оцінювання, навчально-методичних 

матеріалів для підготовки 

Протягом року 

3. Завідувачам кафедр університету: 

3.1. Забезпечити своєчасне оновлення необхідною навчально-методичною документацією  

веб-сторінки  та  веб-портали кафедр. 

Постійно 

3.2. Продовжити роботу з вдосконалення по оновленню навчально-методичної документації 

на веб-сторінках і веб-порталі кафедр. 

Постійно 

3.3. Забезпечити уніфікацію форми подачі навчально-методичної документації, яка 

розміщується на веб-сторінках і веб-порталі кафедр. 

Постійно 

3.4. При створенні навчально-методичних матеріалів керуватись сучасними вимогами, 

стандартами освіти, та іншими нормативними документами. 

Постійно 

3.5. На порталах кафедр викласти уніфіковану інструкцію для користування онлайн курсами. 

Протягом року 

3.6. Продовжити роботу з розробки та удосконалення онлайн курсів для самостійної роботи 

студентів і для підготовки до ліцензійних іспитів «Крок». 

Постійно 

3.7. В назвах файлів використовувати назви, які відображають його інформаційний вміст та 

покращують пошук необхідного документа. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням з впровадження оновлення навчально-методичної документації на 

сайті університету, веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр покласти на голів циклових 

методичних комісій. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Інформація щодо впровадження нових перспективних форм навчання, що 

базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах університету» 

від 26 вересня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри медичної та фармацевтичної 

інформатики і новітніх технологій проф. Рижова О.А. «Інформація щодо впровадження нових 

перспективних форм навчання, що базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах 

університету» Центральна методична Рада відмічає, що високі наукові та освітні досягнення 

професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база університету сформували 

умови для запровадження на кафедрах університету сучасної дистанційної методики освітнього 

процесу – онлайн курсів. Кафедри університету розробили та розробляють онлайн курси та 

впроваджують дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів денної форми навчання. 

На цей час на платформі LMS edX всього зареєстровано 561 онлайн курсів з яких 226 є онлайн курси 

за вибором.  

Відповідно до рішення Вченої ради ЗДМУ від 24.01.2017 року з питання «Про організацію та 

впровадження сучасних методів навчання на кафедрах університету» визначено: забезпечити 

запровадження та використання з 01.03.2017 р. онлайн курсів для організації самостійної роботи на 

післядипломному етапі та з 01.09.2017 р. – для студентів усіх спеціальностей та курсів. Самостійна 

робота студента (СРС) з усіх дисциплін проходить у дистанційному режимі. На сьогодні 

зареєстровано 274 онлайн курси для самостійної роботи.  

Затверджено на ЦМP – 203, подано на затвердження ЦМP – 20  

Широке використання в освітньому процесі онлайн курсів з різних видів занять стало 

поштовхом для створення та запровадження онлайн курсів зі самостійної підготовки студентів до 

складання ЛІ «Крок 2,3» з усіх спеціальностей, тим більше.  

На виконання наказу ректора від 04.09.2018 р. № 371 на всіх спеціальностях було створено під 

головуванням деканів факультетів робочі групи з розробки й запровадження відповідних онлайн 

курсів для підготовки студентів. Регулярно проводились і проводяться засідання робочих груп для 

вирішення поточних питань і проблем, що виникають при роботі студентів у режимі тестування. 

Онлайн курси СРС «КРОК 2. Загальна лікарська підготовка», «КРОК 2.Загальна лікарська 

підготовка. Для російськомовних студентів», «STEP 2. Medicine», «КРОК 2. Педиатрия», «КРОК 2. 

Фармація», «КРОК 2. Фармация (для іноземних студентів)», «КРОК 3. Загальна лікарська 

підготовка», «Крок 3. Фармація», «КРОК 3. Лабораторна діагностика», були створені та розміщений 

на платформі edX. Для моніторингу процесу підготовки студентів до ліцензійного іспиту онлайн 

курси були структуровані на 3 блоки по 3-5 дисциплін, які входять до структури «Крок 1», «Крок 

2», «Крок 3» та  розроблені сценарії для 3-х тестувань, які залучені до плану підготовки. При 

формуванні бази тестів з еталонними відповідями для модулів з дисциплін було використано тести 

з бази Центру тестування при МОЗ України. Проведена робота надала відповідні результати. 

Відповідно за розробленим розкладом студенти проходили контрольні моніторингові тестування на 

усіх факультетах. Після завершення тестування потоку, співробітниками ЦДОТ проводився аналіз 

результатів тестування, на базі якого відбувалося корегування процесу підготовки студентів до 

іспиту. Всього було підготовлено 53 аналітичних звітів для деканатів факультетів. 

На платформі Microsoft Office 365 зареєстровані 12078 студентів інтернів та слухачів 

факультету післядипломної освіти та 376 викладачів. 
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З метою подальшого удосконалення методики впровадження дистанційної форми навчання 

на базі онлайн курсів на кафедрах університету Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижова О.А. «Інформація щодо впровадження нових перспективних форм 

навчання, що базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах університету»  

прийняти до уваги. 

2. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій проф. 

Рижову О.А. : 

2.1. Провести практичне заняття по користуванню сервісами MS TEAMS для організації 

дистанційного навчання та проведення дистанційних семінарів для студентів 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання. 

Термін виконання: до 09.09.2019 р. 

2.2. Провести практичне заняття по користуванню сервісами MS TEAMS, які 

використовуються для керування навчальним процесом та моніторингу навчальної 

діяльності студентів для відповідальних викладачів кафедр фармацевтичного факультету. 

Термін виконання: до 27.09.2019 р. 

2.3. Розробити технологію моніторинга е-навчання у межсесійний період студентів заочної 

форми навчання. 

Термін виконання: до 01.10.2019 р. 

2.4. Організувати та провести науково-методичну  відеоконференцію «Організація 

навчального процесу на базі системи управління корпоративними знаннями». 

Термін виконання: до 30.04.2020 р. 

2.5. Створити групу моніторингу е-навчання у міжсесійний період студентів заочної форми 

навчання з фахівців ЦДОТ, викладачів кафедр, які задіяні в підготовки до ЛІ КРОК та 

МФІНТ. 

Термін виконання: до 01.10.2019 р. 

2.6. Проводити аналіз результатів тестування студентів за сценаріями КРОК в системі 

RATOS з метою виявлення груп ризику. Скласти графік подання аналітичних довідок до 

деканату 2-го фармацевтичного факультету. 

Термін виконання: постійно. 

 

3. Доценту кафедри технології Бурлаці Б.С. включити графу оцінки «залік» за самостійну роботу 

в онлайн курсі за СРС. 

Термін виконання: до 01.11.2019 р.  

4. Завідувачам кафедр: 

4.1. Проводити контроль за самостійною роботою студентів у міжсесійний період загальними 

зусиллями деканату та кафедр на базі центру дистанційної освіти. 

Термін виконання: постійно. 

4.2. Забезпечувати подальше запровадження на кафедрах сучасних інформаційних методів 

навчання в освітньому процесі. 

Термін виконання: постійно 

4.3. Розробити онлайн курси для підготовки до «КРОК-1. Фармація» для студентів 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання на кафедрах. 

Термін виконання: до 01.12.2019 р. 
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4.4. Впровадити в навчальний процес дистанційну форму навчання та систему моніторингу 

навчальної діяльності на базі MS TEAMS для студентів фармацевтичного факультету 

заочної форми навчання. 

Термін виконання: до 01.12.2019 р. 

4.5. Передбачати розробку відеоконтенту в структурі онлайн курсів як обов’язкового 

елементу. 

Термін виконання: постійно 

4.6. Впровадити в навчальний процес онлайн курси для підготовки до «КРОК-1. Фармація» 

для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання. 

Термін виконання: до 01.12.2019 і постійно 

4.7. Залучати студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації до розробки матеріалів для впровадження сучасних 

інформаційних технологій. 

Термін виконання: постійно 

4.8. Створити банки відеоматеріалів на кафедрах, а також ЗD моделей процесів, які 

розглядаються під час лекцій та практичних занять. 

Термін виконання: постійно 

4.9. Продовжити роботу з удосконалення затверджених функціонуючих онлайн курсів для 

самостійної роботи студентів на кафедрах шляхом оновлення контенту відповідно до 

нових рекомендацій та наказів МОЗ України, а також впровадження нових форм 

дистанційного навчання: інтерактивних онлайн лекцій та консультацій за допомогою 

Lync, Skype for Bussiness для створення «ефекту присутності» викладача; використання 

технології «віртуальний пацієнт» з метою розвитку клінічного мислення у студентів; 

перехід до курсів з нелінійною структурою; підвищення якості відеоконтенту; створення 

та використання ігрових технологій у навчанні. 

Термін виконання: постійно 

5. Завідувачам клінічних кафедр: 

5.1. Продовжити впровадження віртуальних практичних засобів навчання: електронних 

(віртуальних) тренажерів, електронних практикумів, використання технології 

«віртуальний пацієнт», веб-квестів, силабусів, електронних підручників, електронних 

бібліотек з віддаленим доступом тощо. 

Термін виконання: постійно 

6. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.: 

6.1. Продовжити формування та супровід службової бази електронних документів (сценарію 

онлайн курсу, рецензій на курс, архів курсу та ін.). 

Термін виконання: постійно 

6.2. Удосконалити структуру бази навчальних елементів, які використовуються при розробці 

онлайн курсів. 

Термін виконання: постійно 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ЦМР, Першого проректора 

Авраменка М.О. 

 


