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УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ” 

 

Н А К А З  

 

10.09.2018р.                          м. Івано-Франківськ                                 № 917-д   

                                

Про видачу документа про 

освіту з відзнакою  

в 2018-2019 навчальному  

році 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затвердженого наказом ректора ІФНМУ №58-д від 

31.01.2015 року), Робочих навчальних планів підготовки фахівців, складених  

на основі діючих Навчальних планів (2015р., 2010р., 2011р.), в Університеті 

організовано надання освітньої послуги з навчання студентів з конкретного 

напряму освітньої підготовки. Підсумком завершення терміну навчання є 

Державна атестація випускників, яка проводиться в кінці останнього 

навчального року.  

Студенту, який за весь період навчання отримав підсумкові оцінки 

«відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS ) не менше, як з 75% усіх навчальних 

дисциплін, передбачених навчальним планом, виробничих практик, склав 

Державну атестацію з оцінкою «відмінно», а з решта навчальних дисциплін 

отримав оцінки «добре» (оцінки В,С за шкалою ECTS) видається диплом з 

відзнакою.  

На основі вищесказаного з метою врегулювання та впорядкування 

видачі студентам-випускникам диплому з відзнакою в 2018-2019 

навчальному році 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Внести, відповідно до Типових навчальних планів (2015р., 2010р.) зі 

спеціальностей  7.12010001 «лікувальна справа», 7.12010002 «педіатрія», в 

додаток до диплому перелік та обсяг вивчених впродовж 6-ти років 

навчання: дисциплін - 67, практик - 2 та 6-ти курсів за вибором, всього - 75 

назв, 1із них навчання завершується оцінкою - 59, «зараховано» -16. 



2 

 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок  А за шкалою 

ECTS - не менше 56, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 19 та Державна 

атестація складена  на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS). 
 

2. Внести, відповідно Типових навчальних планів (2015р., 2010р.) 

спеціальності 7.12010005 «стоматологія», в додаток до диплому перелік та 

обсяг вивчених впродовж  5-ти років навчання: дисциплін - 66, практик - 5,  

5-ти курсів за вибором; всього - 76 назв, із них навчання завершується 

оцінкою - 61, «зараховано» - 15. 

 Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою 

ECTS - не менше 57, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 19 та Державна 

атестація складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS). 
 

3. Внести, відповідно Типового навчального плану (2015р.) 

спеціальності 7.12020101 «фармація» , в додаток до диплому перелік та обсяг 

вивчених впродовж  5-ти років навчання: дисциплін - 54, практик – 12, 

спеціалізація за вибором та 4-ох курсів за вибором; всього - 71 назва, із них 

навчання завершується оцінкою - 59, «зараховано» -12. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок А за шкалою 

ECTS) - не менше 53, оцінок В,С за шкалою ECTS - не більше 18 та 

Державна атестація складена на «відмінно» (оцінка А за шкалою ECTS). 
 

4. Внести, відповідно Типового навчального плану (2011р.) 

спеціальності   5.12010101 «лікувальна справа» на основі базової загальної 

середньої освіти,  в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених впродовж 

4-ьох років навчання: дисциплін - 65, практик – 2; всього - 67 назв, із них 

навчання завершується оцінкою – 67. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 

менше 50, оцінок «добре»  - не більше 17 та Державна підсумкова атестація із 

загальноосвітніх дисциплін і Державна атестація складені на «відмінно». 

Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює 

-  10, 11,12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів. 
 

5. Внести, відповідно Типового навчального плану (2011р.) 

спеціальності 5.12010102 «сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти,  в додаток до диплому перелік та обсяг  вивчених впродовж 

4-х років навчання: дисциплін - 61, практик – 2; всього - 63 назв, із них 

навчання завершується оцінкою - 63. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 

менше 47, оцінок «добре» - не більше 16 та Державна підсумкова атестація із 

загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені на 

«відмінно». 

Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює 

-  10, 11,12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів. 
 

6. Внести, відповідно Типового навчального плану (2011р.) 

спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізація «стоматологія  ортопедична» 

на основі базової загальної середньої освіти,  в додаток до диплому перелік 
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та обсяг вивчених впродовж 3-х років навчання: дисциплін - 40, практик – 2; 

всього - 42 назви, із них навчання завершується оцінкою - 42. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 

менше 32, оцінок «добре» - не більше 10 та Державна підсумкова атестація із 

загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені на 

«відмінно». 

Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює 

-  10, 11,12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів. 
 

8. Внести, відповідно Типового навчального плану (2011р.) 

спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізації «стоматологія  ортопедична» 

на основі повної загальної середньої освіти,  в додаток до диплому перелік та 

обсяг вивчених впродовж 2-х років навчання: дисциплін - 24, практик – 2; 

всього - 26 назв, із них навчання завершується оцінкою - 26. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 

менше 20, оцінок «добре» - не більше 6 та Державна кваліфікаційна атестація  

складена на «відмінно». 
 

9. Внести, відповідно Типового навчального плану (2011р.) 

спеціальності  226 «Фармація» спеціалізація «фармація» на основі базової 

загальної середньої освіти,  в додаток до диплому перелік та обсяг вивчених 

впродовж 3-х років навчання: дисциплін - 45, практик – 2; всього – 47 назв, із 

них навчання завершується оцінкою - 47. 

Диплом з відзнакою видавати студентам, у яких оцінок «відмінно» - не 

менше 35, оцінок «добре» - не більше 12 та Державна підсумкова атестація із 

загальноосвітніх дисциплін і Державна кваліфікаційна атестація складені на 

«відмінно». 

Примітка: оцінка «відмінно» для загальноосвітніх дисциплін дорівнює 

-  10, 11,12 балів, оцінка «добре» - 9, 8, 7 балів. 
 

10. Начальнику навчального відділу  Іванціву М.О. довести даний 

наказ до відома деканів факультетів університету та директора медичного 

коледжу.  
 

11. Деканам факультетів та директору медичного коледжу довести 

даний наказ до студентів - випускників університету та медичного коледжу. 
 

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 

проректора професора Ерстенюк Г.М.. 

 

                     Ректор                                          М.М. Рожко 
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ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор                                                          Г.М. Ерстенюк 
 

Начальник відділу ЕСТS та  

моніторингу якості освіти                                                  В. В. Капечук 
 

Головний бухгалтер                                                         К.М. Мацькевич 
 

Начальник планово-фінансового відділу                      Л.А. Тимощук 
 

Юридичний відділ   
                                    

Начальник навчального відділу                                     М.О. Іванців 

 


