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Вступ. Підготовка до складання МЛІ «Крок-1» є актуальною 

проблемою, особливо, у зв'язку з тим, багато студентів не можуть скласти 

його з першого разу.  

Основна частина. Згідно з планом підготовки до МЛІ «Крок-1» в 

ХНМУ були організовані тестування в формі ректорського контролю із 

використанням тестів попередніх років Центру тестування МОЗ України та 

кафедральних банків тестових завдань, також здійснили  розміщення на 

сайті університету  матеріалів для підготовки до тестування в 

електронному вигляді, постійна робота проводиться з відповідальними 

координаторами МЛІ «Крок-1» і студентами  з матеріалами, які розміщені 

на сайті Центру тестування при МОЗ України.  

Проведена перевірка знань дозволяє моделювати умови проведення 

тестування, що, у свою чергу, надає змогу студентам  адаптуватися до 

регламенту й інших вимог до проведення МЛІ, а також провести заміри 

початкових та фінальних результатів складання тестового іспиту. 

Крім того, складовою частиною підготовки до проведення МЛІ є  

подальший аналіз отриманих результатів. За результатами проведеного 

тестування  деканатом  визначена «група ризику», яка не набрала достатню 

кількість вірних відповідей. Для них розробляється графік окремої 

підготовки до складання іспиту. Дані про таких студентів  передані на  

профільні кафедри для організації індивідуальної консультативної роботи 

зі студентами та  підвищення рівня вимог під час проведення занять  і 

подальшу активізацію роботи з цим контингентом студентів.  



Висновок. Для подальшої оптимізації цієї роботи вважаємо 

необхідним проведення таких заходів: 

1) під час практичних занять необхідно подавати тестові завдання, які 

були запропоновані київським  Центром тестування у минулі 5 років, 

обмежити використання  власних кафедральних банків завдань; 

2) кафедральним колективам слід здійснювати постійний  

комплексний моніторинг тестових завдань з офіційного сайту Центру 

тестування при МОЗ України і обов'язково застосовувати їх під час 

кожного практичного заняття, розподіливши їх за кожною темою; 

3) вважати нескладеним рубіжний контроль з дисципліни без 

обов'язкового опанування тестової бази; критерій «склав/ не склав» 

під час рубіжного контролю підняти до рівня 75%; 

4) питання підготовки до складання МЛІ «КРОК - 1» розглядати на 

кожному  з засідань кафедри, заслуховуючи інформацію викладачів 

про підготовку студентів, звертаючи особливу увагу на групи ризику; 

5) провести аналіз найбільш типових помилок у кожному з субтестів, 

здійснити ретельну перевірку причин недоліків підготовки студентів 

до МЛІ «КРОК-1»; 

6) перевірку готовності до складання «КРОК - 1» розпочати з 1-го 

курсу: наприкінці другого семестру здійснити контрольний зріз з 

біології; наприкінці третього семестру – з мікробіології, анатомії та 

гістології; у четвертому семестрі – з біохімії та фізіології; у шостому 

семестрі – з патофізіології, фармакології та патанатомії; 

7) акцентувати увагу на персональній відповідальності завідувачів та 

викладачів кафедр за результати підготовки майбутніх лікарів. 


