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Результати складання ЛІІ “Крок 2. ЗЛП” 

студентами БДМУ у 2019, 2020 рр



Результати складання ЛІІ “Крок 2. ЗЛП, 

Medicine” студентами БДМУ у 2020 році



Результати складання “Крок 2. ЗЛП”

Рік Рейтингове місце
К-сть студентів, що не 

склали ЛІІ «Крок 2. 
Загальна лікарська 

підготовка»

2020 5 14 (3,0%)

2019 12 23 (6,7%)

2018 4 7 (1,6%)

2017 2 7 (1,7%)

2016 1 0 (0)

2015 3 1 (0,3%)



Відсоток студентів БДМУ, що не 
склали ЛІІ “Kрок 2. ЗЛП, Medicine” у 2020 

році



Відсоток студентів, що не склали ЛІІ 
“Kрок 2. ЗЛП” упродовж 5 років 

(2016-2020рр)



Результати складання ЛІІ “Кrok 2.
Medicine” студентами БДМУ 

у 2019, 2020рр



Відсоток студентів, що не склали ЛІІ
“Krok 2. Medicine” упродовж 5 років 

(2016-2020рр)



Результати складання ЛІІ “Кrok 2. 
Medicine” студентами БДМУ у 2020 році



Результати складання ЛІІ «Крок 2. 
Стоматологія» студентами БДМУ у 

2020р.



Результати складання 
“Крок 2. Стоматологія”

Рік
Рейтингове 

місце
К-сть студентів, що не 

склали ЛІІ

2020 1 0

2019 3 (2,8%)

2018 13 9 (9,9%)

2017 2 2 (2,2%)

2016 5 1 (1,2%)



Відсоток студентів, що не склали 
ЛІІ “Крок 2. Стоматологія ” упродовж 

5 років (2016-2020рр)



Результати складання ЛІІ “Крок 2.
Стоматологія” студентами БДМУ за 3 

роки



Відсоток студентів, що не склали 
ЛІІ “Крок 2. Фармація” упродовж 5 років 

(2016-2020рр)



Результати складання ЛІІ 
“Крок 2. Фармація” студентами БДМУ 

за 3 роки



Проект рішення
1. Інформацію заступника начальника навчального відділу – завідувача СМЯО та ІАЗ доц. 

Марусик У.І.взяти до відома.

2. Завідувачам профільних кафедр:

2.1. Забезпечити підготовку студентів до ЛІІ «Крок 2» та контроль за її ефективністю у 
кілька етапів:

- самостійна робота та розбір студентами тестових завдань ЛІІ; 

- робота студентів на кафедрах під час практичних занять; 

- контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів з підготовки до ЛІІ шляхом 
тьюторського (викладацького) контролю на СДН університету; 

- структуроване проведення тестових іспитів за форматом тестових завдань ЛІІ на СДН 
університету профільними кафедрами відповідно до навчальних дисциплін, як 
обов‘язковий допуск до ПМК на кафедрах.

2.2. Встановити мінімальний критерій допуску студентів до останнього підсумкового
модульного контролю з навчальної дисципліни на рівні не менше 60,5% вірних
відповідей при тестуванні на сервері дистанційного навчання університету для 
дисциплін, що входять до структури ЛІІ «Крок 2».

3. Деканам медичного факультету № 1 проф. Москалюку В.Д., медичного факультету № 2 
доц. Глубоченку В.Г., медичного факультету № 4 проф. Сорокман Т.В., медичного
факультету № 3 доц. Савці І.Г., стоматологічного факультету проф. Білоокому В.В., 
фармацевтичного факультету доц. Паліброді Н.М., відповідальним за моніторинг
якості підготовки студентів до ЛІІ «Крок», сектору моніторингу якості освіти та 
інформаційно-аналітичного забезпечення: 



3.1. Спільно із завідувачами профільних кафедр забезпечити належне виконання
Плану заходів щодо якісної підготовки студентів до складання ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок 2» у 2020/2021 та наступних навчальних роках, 
затверджених Вченою радою 31 серпня 2020 року, протокол № 1.

3.2. Провести у повному запланованому обсязі діагностично-тренінгові тестування та 
підсумковий ректорський контроль за форматом ліцензійного іспиту.

3.3. Здійснювати щомісячний моніторинг навчальної діяльності студентів на порталі
дистанційної підготовки до ЛІІ «КРОК» (123.bsmu.edu.ua). 

3.4. Посилити вимогливість до студентів щодо виробничої дисципліни та здійснювати
суворий контроль відвідуваності ККР, консультацій, додаткових занять. 

3.5. За результатами підсумкового ректорського контролю формувати серед студентів
«групи ризику», склад яких доводити до відома завідувачів профільних кафедр, 
організувати проведення консультацій і забезпечити присутність на них студентів.

4. Деканам медичного факультету № 1 проф. Москалюку В.Д., медичного факультету 
№ 2 доц. Глубоченку В.Г., медичного факультету № 4 проф. Сорокман Т.В. 
посилити контроль за дотриманням студентами та викладачами профільних
кафедр алгоритму підготовки студентів до ЛІІ «Крок 2», ефективності проведених
консультацій для студентів «групи ризику».

5. Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з науково-педагогічної
роботи доцента Геруша І.В. 


