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КРОК -1 - це сучасна форма державної атестації студентів - медиків
в Україні, в яку включені 9 дисциплін, в тому числі й мікробіологія. Цей
єдиний ліцензований іспит став повністю обов'язковим і проводиться для
студентів на 3 курсі навчання. Актуальним сьогодні є підготовка студентів
до успішної здачі даного іспиту, тому такі основні компоненти, як зміст,
принципи,  методи  і  засоби  навчання,  форми  організації  навчально-
пізнавальної  діяльності  студентів:  на  лекціях,  семінарських  заняттях,
консультаціях,  написання  рефератів,  виконання  наукових  робіт,
самостійна  робота,  з  першого  дня  навчання  на  кафедрі  мікробіології,
вірусології  та  імунології  Харківського  національного  медичного
університету спрямовані  на  позитивну здачу ліцензійного іспиту,  тобто
вся  робота  студента  і  викладача  на  кафедрі  -  це  і  є  етапи  підготовки
студента до іспиту Крок - 1.

Підготовка  до  іспиту  Крок  -  1  безпосередньо  перед  його  здачею
націлена на узагальнення суми отриманих знань і систематизації їх, для
чого  студентам необхідно  крім  використання  підручників  й  лекційного
матеріалу,  відвідувати  консультативні  лекції  та  заняття,  спрямовані  на
роз'яснення  базових  тестових  завдань,  а  також  вивчити  розроблені
колективом викладачів кафедри методичні рекомендації, в яких покроково
надано пояснення i виділені ключові слова з правильними відповідями. У
даних методичних рекомендаціях базові тестові завдання розташовані по
розділах  та по  темам.  В  останньому  розділі  методичних  рекомендацій
інформаційні матеріали систематизовані й зведені в схеми і таблиці, які
спрощують процес запам'ятовування, тому що виділені та пов'язані тільки
ключові слова й відповіді з базових тестів.

Однією з форм перевірки знань тестових завдань Крок - 1 на кафедрі
мікробіології,  вірусології  та  імунології  є  проходження  комп'ютерного
тестування, й в період екзаменаційної сесії ці завдання введені в перелік
питань курсового іспиту з мікробіології.  Тому на кафедрі мікробіології,
вірусології  та  імунології  Харківського  національного  медичного
університету створені максимально сприятливі умови для успішної здачі
студентами ліцензійного іспиту Крок – 1 з мікробіології.


