
Підготовка медичного факультету 

ДВНЗ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
до проведення 

Державної атестації випускників



Загальна характеристика випускного курсу

В 2018–2019 році на VI курсі 

медичного факультету навчаються

370 студентів за спеціальністю «лікувальна справа»

70 студентів за спеціальністю «педіатрія»

За державним замовленням навчаються 124 студенти за спеціальністю

«лікувальна справа» і 31 студент за спеціальністю «педіатрія».

За умовами контракту-договору – 246 студентів за спеціальністю

«лікувальна справа» і 39 студентів за спеціальністю «педіатрія».

До початку Державних іспитів на медичному факультеті 19
студентів претендують на отримання диплому

з «відзнакою»



РЕАЛІЗАЦІЯ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ

ГОЛІВ ДЕК 2018 року,
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ 

ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ



Кафедри терапевтичного профілю

1. Переглянути і доповнити набори

тестових завдань з питань

застосування променевих методів

діагностики в клініці внутрішніх

хвороб.

2. Практикувати заняття під час 

викладання дисциплін шостого курсу 

в кабінетах функціональної

діагностики”.

3. Впровадити обовязковий розбір

даних ультразвукових досліджень

під час проведення клінічних

розборів хворих.

4. Впровадити он-лайн трансляцію

променевих методів дослідження з 

доступних навчальних баз в 

інтернеті.

Виконано (інтерактивних 

завдань з ЕхоКГ – 29, 

інтерактивних завдань по 

клінічних ситуаціях – 26. 

Виконується

Виконується

Впроваджено



Кафедри терапевтичного профілю

5. Переглянути і внести зміни та 

доповнення до методичних рекомендацій

стосовно впровадження міжнародних

протоколів і настанов в клініці внутрішніх

хворобю.

6. Видати підручник «Внутрішня медицина»

англійською мовою.

7. Впровадити використання шостого

видання «ЕКГ в практиці» Джона Хемптона

(за наукової редакції Н. Середюка та 

співавторів) при викладанні внутрішньої

медицини.

8. Практикувати широке залучення

студентів до участі в науково-практичних

форумах з питань міжнародних протоколів

ведення хворих.

Виконано

Видається в 

першому кварталі 

2019 року

Впроваджено

Виконується



Кафедри терапевтичного профілю

9. Розширити банк завдань з 

використання результатів біопсії

органів і тканих.

10. Разом з кафедрою 

патоморфології провести спільну

методичну нараду для викладачів з 

питань застосування досліджень

матеріалу біопсій при викладанні

внутрішньої медицини.

В процесі 

виконання

В процесі 

виконання



Кафедри хірургічного профілю

1. Обговорити на засіданні кафедри кафедри

хірургії № 2 та кардіохірургії результати

державного випускного екзамену з 

дисципліни «Хірургія з дитячою хірургією».

2. Розпрацювати та затвердити заходи 

кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії по 

усуненню недоліків, виявлених під час 

державного випускного екзамену з 

дисципліни «Хірургія з дитячою хірургією».

3. Ознайомити завідувачів кафедр 

хірургічного профілю з розпрацьованими

заходами на зауваження голів ДЕК у 2017-

2018 навчальному році.

Виконано

Виконано

Виконано



Кафедри хірургічного профілю

4. Підготувати учбові кімнати НПЦ 

«Хірургія» з необхідним наочним 

приладдям і манекенами для 

самостійного виконання і засвоєння 

студентами VI курсу практичних 

навичок, включених до державного 

випускного екзамену з дисципліни 

«Хірургія з дитячою хірургією».

5. На базі створеного НПЦ «Хірургія» 

забезпечити оволодіння

випускниками достатніх знань

виконання практичних навиків

винесених на державний випускний

екзамен з дисципліни «Хірургія з 

дитячою хірургією».

Виконано

Виконується



Кафедри хірургічного профілю

6. Кафедрі дитячої хірургії та пропедевтики 

педіатрії забезпечити більш глибокі знання 

студентів з особливостей ранньої діагностики, 

диференційної діагностики та лікування дітей 

різного віку з доброякісними і злоякісними 

пухлинами м’яких тканин, внутрішніх органів і 

кісток. 

7. З метою поглиблення знань студентів з 

надання невідкладної допомоги при 

захворюваннях грудної клітки оснастити НПЦ 

«Хірургія» тренажерами для проведення 

плевральної пункції, дренування плевральної 

порожнини і пункції перикарда.

Виконано

Не виконано



Кафедри хірургічного профілю

8. Кафедрі онкології рекомендовано 

поглибити знання студентів із особливостей 

діагностики та надання медичної допомоги 

при пухлинних захворюваннях ободової і 

прямої кишки та невідкладної медичної 

допомоги при їх ускладненнях.

9. Враховуючи значне зростання 

захворюваності населення України на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу і 

недостатній рівень теоретичних знань і умінь 

частини випускників кафедрі хірургії № 1 

рекомендовано поглибити знання студентів із 

клінічної симптоматики, інструментальної 

діагностики, сучасних методів 

консервативного та хірургічного лікування.

Виконується

Виконується



Кафедри хірургічного профілю

10. Рівень теоретичної підготовки

випускників в кожній групі

систематично контролювати

тестуванням по централізованій

програмі «Крок-2» з аналізом 

початкового, проміжного і кінце-вого

рівня знань студентів.

11. Максимально приділяти увагу

засвоєнню і правильному виконанню

студентами класичних фізикальних

методів обстеження у хворих 

хірургічного профілю.

Виконується

Виконується



Кафедри хірургічного профілю

12. На практичних заняттях 

поглиблено вивчати сучасні 

інструментальні методи обстеження 

хворого, проводити систематичне 

засвоєння знань з існуючих норм 

лабораторних і додаткових 

інструментальних методів обстежень 

та тренінг по інтерпритації їх 

результатівю

13. На засіданнях кафедр і курсів 

періодично заслуховувати хід 

навчального процесу з дисципліни 

хірургія на 6 курсі та аналізувати стан 

виконання заходів на зауваження голів 

ДЕК

Виконується

Виконується



Кафедри гігієнічного профілю

1. На практичних заняттях

використовувати тестовий

контроль для перевірки

засвоєння знань.

2. Проводити вивчення

первинних банків тестових

завдань «Крок-2» -

"Гігієнічний профіль" за 

2013-2018 р.р.

3. Поліпшити підготовку

студентів з питань оцінки

добової енергетичної

цінності та збалансованості

харчового раціону.

Розроблено тестові 
завдання на всі теми модуля 
№ 3 "Вплив факторів 
навколишнього середовища 
на здоров'я людини"

Включено в  практичні
заняття тестові
завдання«Крок-2» -
"Гігієнічний профіль" за 
2013-2018 р.р.

Розроблено тестові 
завдання з гігієнічної 
оцінки добового 
харчового раціону



Кафедри гігієнічного профілю

4. Проводити детальний

аналіз таких практичних

навичок, як

лабораторне дослідження

питної води.

5. Акцентувати увагу на 

правильному формуванні

гігієнічних висновків, 

розробці рекомендацій та 

обгрунтуванні

профілактичних заходів

Переглянуто і доповнено 
матеріали практичних 
навичок, лабораторне 
дослідження питної води

Активно обговорюємо та 
акцентуємо увагу на 
складанні висновків, 
рекомендацій та 
обгрунтуванні заходів 
профілактики



Кафедри гігієнічного профілю

1. Лекція і практичне заняття на 

тему: «Система охорони здоров'я 

в Україні. Види медичної 

допомоги населенню. Екстрена 

медична допомога, сімейна 

медицина та її значення в системі 

медичної допомоги населенню».

2. Лекція і практичне заняття на 

тему: «Організація амбулаторно-

поліклінічної та стаціонарної 

допомоги міському та сільському 

населенню».

Весняний семестр – 4 курс, 
медичний факультет 
(лікувальна справа і 
педіатрія) та факультет 
підготовки іноземних 
громадян.

Осінній семестр – 5 курс, 
медичний факультет 
(лікувальна справа і 
педіатрія) та факультет 
підготовки іноземних 
громадян.



Кафедри гігієнічного профілю

3. Лекція на тему:

«Фінансування

систем охорони

здоров’я в світі і 

Україні. 

Організаційно-

правові засади 

впровадження та 

функціонування

медичного

страхування».

Осінній семестр – 5 курс, 
медичний факультет 
(лікувальна справа і педіатрія) 
та факультет підготовки 
іноземних громадян



Кафедри гігієнічного профілю

4. Практичне заняття на тему: «Організація надання

первинної медичної допомоги міському та сільському

населенню».

5. Практичне заняття на тему: «Організація вторинної

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги».

6. Практичне заняття на тему:  «Розробка шляхів

удосконалення економічного механізму в системі

охорони здоров’я».

7. Практичне заняття на тему: «Економічний аналіз

діяльності закладів охорони здоров’я».

8. Практичне заняття на тему: «Методи планування в 

системі охорони здоров’я».

9. Практичне заняття на тему: «Методи ціноутворення і 

регулювання цін в системі охорони здоров’я».

10. Практичне заняття на тему: «Методика розрахунку

заробітної плати медичному персоналу».

11. Практичне заняття на тему: «Методика проведення

фінансового аналізу господарської діяльності

медичного підприємства».

Осінній і 
весняний 
семестри –
6 курс, 
медичний 
факультет 
(лікувальна 
справа і 
педіатрія) 
та 
факультет 
підготовки 
іноземних 
громадян



Кафедри педіатричного профілю

1. На виконання листа Державної

організації «Центр тестування

професійної компетентності

фахівців з вищою освітою

напрямів підготовки “ Медицина” і 

“Фармація” при МОЗ України » 

“Про додаткову підготовку

студентів з питань профілактики

захворювань, вакцинації та 

імунізації ” включити в 2-й розділ

II- ої частини практично-

орієнтованого випускного іспиту

(“Визначення тактики і надання

екстреної медичної допомоги”) 

клінічні завдання по алгоритмах 

надання невідкладної допомоги

дітям із поствакцинальними

ускладненнями (для студентів

медичного факультету зі

спеціальності “лікувальна справа” 

та “педіатрія”).

Доповнено 2-ий 
розділ ІІ-ої частини 
практично-
орієнтованого 
випускного іспиту 
(“Визначення тактики 
і надання екстреної 
медичної допомоги”) 
5 клінічними 
завданнями по 
алгоритмах надання 
невідкладної 
допомоги дітям із 
поствакцинальними 
ускладненнями



Кафедри педіатричного профілю

2. У зв’язку з підвищеним 

рівнем захворюваності дітей на 

бронхіальну астму та для 

удосконалення диференційної 

діагностики легеневої патології 

з бронхообструктивним 

синдромом доцільно оновити 

клінічні завдання 4-го розділу 

II-ої частини практично-

орієнтованого випускного 

іспиту (“Оцінювання 

результатів інструментальних 

досліджень”) по спірометрії 

(для студентів медичного 

факультету зі спеціальності 

“лікувальна справа”).

Доповнено 4-ий 
розділ ІІ-ої частини 
практично-
орієнтованого 
випускного іспиту 
(«Оцінювання 
результатів 
інструментальних 
досліджень») 5 
клінічними 
завданнями по 
спірометрії



Кафедри педіатричного профілю

3. Привести у відповідність до 

уніфікованого клінічного

протоколу вторинної

(спеціалізованої ), третинної

(високоспеціалізованої) медичної

допомоги “Респіраторний

дистрес-синдром у передчасно

народжених дітей” (2018р.) 

клінічні завдання 1-го та 2-го 

розділів II- ої частини практично-

орієнтованого випускного іспиту

(“Діагностування невідкладного

стану”, “Визначення тактики і 

надання екстреної медичної

допомоги”) (для студентів

медичного факультету зі

спеціальності “педіатрія”).

Приведено у відповідність 
до уніфікованого 
клінічного протоколу 
вторинної 
(спеціалізованої), 
третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги 
“Респіраторний дистрес-
синдром у передчасно 
народжених дітей” (2018р.) 
клінічні завдання 1-го та 2-
го розділів II- ої частини 
практично-орієнтованого 
випускного іспиту 
(“Діагностування 
невідкладного стану”, 
“Визначення тактики і 
надання екстреної 
медичної допомоги”)



Кафедра акушерства та гінекології

1. Для більш глибокого вивчення

студентами акушерсько-

гінекологічних нозологій,

розробити комплексні завдання,

які включатимуть ситуаційну

клінічну задачу, результати

лабораторних та інструментальних

методів обстеження з метою

постановки діагнозу та вибору

лікарської тактики

2. Подати заявку на фантоми:

"Модель для навчання методам

гінекологічного обстеження" та

«Імітатор пологів» для навчально-

тренінгового центру.

Розроблено тематику 

завдань (основний 

напрямок на 

невідкладні стани у 

акушерстві і 

гінекології), 

заплановано 50 задач –

виконано на 60%

Проведено пошук 

необхідних фантомів, 

подано заявку на 

придбання. Планується 

отримання фантомів у 

травні 2019 року.



Положення про організацію та 
проведення практично-

орієнтованого державного іспиту

Додаток до Положення про 
організацію та проведення 
практично-орієнтованого 

державного іспиту



Розклад державних іспитів (проект) 

А потік (1-8 групи); Б потік (9-16 групи)

Примітка. 1-13 групи – «лікувальна справа»;
14-16 групи – «педіатрія»; 

Дата      
27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06

Дисципліни 

Внутрішньої 
медицини №2 
та 
медсестринст
ва. Хірургії 
№2 та 
кардіохірургії. 
Соціальної
медицини та 
громадського 
здоров’я.
Гігієни та 
екології. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Акушерства і 
гінекології. 
Педіатрії.

9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8



Про стан підготовки до 
ліцензійного іспиту
«Крок 2. ЗЛП» студентами 6-
го курсу медичного
факультету



• Крок 2 у 2019 році відбудеться 21 травня

• Мінімальний критерій успішного складання 
іспиту – 60,5%

• З метою встановлення рівня знань студентів 
проведено два ректорські контролі з 8 по 24 
жовтня 2018 (РК1) та з 11 по 22 лютого 2019 (РК2)

• Проведено 8 додаткових занять зі студентами, 
які були включені до групи ризику після РК1 (49 
студентів), планується до проведення 8 
додаткових занять зі студентами, які не склали 
РК2

• РК3 буде проведено у квітні 2019, студенти, які 
не складуть РК 3 будуть не допущені до 
складання Кроку 2 ЗЛП



Кількість студентів, що не склали ліцензійний інтегрований іспит Крок 2  Загальна 
лікарська підготовка у 2016, 2017, 2018 роках
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Не склали

Перескладали

Кількість студентів, що не склали іспит у 
2016 році – 8 (2%), з них 2 перескладали іспит*
2017 році – 16 (4,1%), з них 1 студент перескладав іспит;
2018 році – 25 (5,3%), з них 9 студентів перескладали іспит (3,5% 
фактично)

СЕРЕДНІЙ ПОКАНИК – 4,4%



Заняття для студентів, що не склали Крок 2 у 2018 р

З січня 2019 р проводяться заняття для студентів, що не склали Крок 2 у 2018 році.
Зареєстровано 14 студентів. Усього графік містить 46 занять з 25 дисциплін, які
включені до іспиту Крок 2 ЗЛП.



Результати РК2 Крок 2 ЗЛП
❑З 11 по 22 лютого 2019 проведено РК2 для студентів 
6-го курсу медичного факультету по буклетах 2011-
2018 рр.

❑Складало РК2 430 студентів

❑Не склали РК2 21 студент (4,9%) (49 на РК1)

❑Не з’явилось 12 студентів (заплановано 
перескладання 28 лютого)

❑Середній відсоток – 84,5% (77,1% на РК1)



Про стан підготовки до 
ліцензійного іспиту
«Крок-1. ЗЛП» студентами 
3-го курсу медичного
факультету



Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 1  
Загальна лікарська підготовка за 2016, 2017, 2018 роки
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ВУЗу

Національний показник

2018 462 77,4 -

2017 481 73,4 71,3

2016 459 75,8 75,2



ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів
ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 
Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу
визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про 
затвердження Порядку здійснення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти
магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Компоненти першого етапу ЄДКІ:

❑Інтегрований іспит КРОК 1;

❑Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні
дисципліни);

❑Іспит з іноземної мови професійного спрямування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF


• Крок 1 та ЄДКІ ,  етап 1 у 2019 році  відбудеться 25 та 26 червня

• Мінімальний критерій успішного складання іспиту – 60,5%

• З метою встановлення початкового рівня знань студентів у з  
29 жовтня по 15 листопада 2018 року було проведено перший 
ректорський контроль ліцензійного іспиту «Крок -1» З 
тестування були виключені  питання з  патологічної  фіз іологі ї ,  
патологічної  анатомі ї  та фармакологі ї .

• Було проведено 9 додаткових занять з  групою ризику (57 
студентів)  у період з  листопада 2018 року по січень 2019 року

• РК2 планується до проведення з  26 лютого по 15 березня 
2019 року

• До РК2 включено 20 питань на англійській мові  (100 
українських+20 англійських)  з  метою встановлення рівня 
знань студентів до ЄДКІ

• РК3 буде проведено у травні  2019,  студенти,  які  не складуть 
РК3 будуть не допущені  до складання Кроку 1 ЗЛП



Інформація щодо розрахунку результатів складових ЄДКІ

• У 2019 році Іспит з іноземної мови професійного спрямування студенти складатимуть
іноземною мовою професійного спрямування, яку вони вивчали згідно навчального
плану у ЗВО.

• Кількість тестових завдань: 30
• Студенту за правильну відповідь нараховується 1 бал, за неправильну відповідь – 0. Сума 

правильних відповідей перераховується у відсоток за відомою зі школи формулою.

• Для студентів з результатом, близьким до величини критерію «склав», остаточний результат 

автоматично розраховується після застосування стандартної методики перерахунку

результатів з урахуванням похибки вимірювання, яка додається до його результату.

• Перерахунок результату з урахуванням похибки для результатів іспитів з «не високими

ставками» – іспити, які перескладаються або складаються повторно, застосовується Центром 

тестування з 2018 року.

• Відповідно до теорії педагогічних вимірювань врахування похибки вимірювання для 

критеріальних тестів, якими є іспити Крок, гарантує студенту, що його результат розрахований

правильно, та на нього не вплинула похибка вимірювання.

• Остаточний результат студента з урахуванням похибки вимірювання конвертується у 

багатобальну шкалу ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним

відхиленням 20.

• У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту студент має право 
повторно скласти іспит не більше одного разу.





15 березня студенти 4 курсу спеціальності “Медицина” візьмуть участь 
в міжнародному моніторинговому дослідженні якості вищої освіти

На іспит зареєстровано 460 студентів ІФНМУ (449 студентів 4 курсу та 11 студентів
третього курсу) 

Як проходитиме іспит:

❖Інструктаж — 15 хвилин — перед початком тесту студенти отримають детальну інформацію про 
всі аспекти проведення тесту, зможуть задати питання.

❖Кожен студент отримає зошит з завданнями, бланк відповідей, олівці, які забезпечує Центр 
тестування.

❖Складання тесту IFOM триватиме 4 години. Тест містить 160 питань.

❖Формат завдань: завдання множинного вибору, де з п’яти-восьми варіантів потрібно обрати один 
правильний.

❖Після закінчення тестування усі відповіді опломбовуються Центром тестування при МОЗ України
та передаються до Національної ради медичних екзаменаторів США (NBME – National Board of 
Medical Examiners) для подальшої перевірки.

❖Тестові завдання охоплюють питання нормальної та патологічної анатомії та фізіології, а також
біохімії, гістології, фармакології тощо.

❖IFOM (Basic Science) складається з компонентів, кожен з яких має свою вагу. Найбільше питань
тесту (62%-68%) стосуватимуться медичних знань і базових наукових концепцій.



• Проведено збори зі 
студентами 4-го та 3-
го курсів медичного 
факультету з питань 
підготовки до IFOM

• Матеріали для 
підготовки розміщені 
на у репозиторії
літератури на сайті 
ІФНМУ



ДЯКУЮ 
ЗА УВАГУ!


