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Зміни, які  вносяться у нову редакцію «Положення про організацію 

освітнього  процесу в ДВНЗ «ІФНМУ» :

У відповідності до наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 1369

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

«Атестація з української мови є обов'язковою для здобувачів всіх

рівнів загальної середньої освіти.»

«Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

які отримали 1 - 3 бали за результатами зовнішнього

незалежного оцінювання хоча б з одного навчального предмета,

відраховуються із закладу освіти з отриманням документа

про повну загальну середню освіту та академічної довідки.»



Зміни, які  вносяться у нову редакцію «Положення про організацію освітнього  

процесу в ДВНЗ «ІФНМУ» :

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 334 від 28.03.2019р. 

«Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань

“22 Охорона здоров’я”»

«Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань

“22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).»

У 2019 році студенти третього курсу, що навчаються за спеціальностями

«Стоматологія», «Фармація», «Медицина», складатимуть перший етап ЄДКІ, який

складається з таких компонентів:

Стоматологія: Інтегрований іспит КРОК 1;

Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Медицина: Інтегрований іспит КРОК 1;

Міжнародний іспит з основ медицини (фундаментальні дисципліни);

Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Фармація: Інтегрований іспит КРОК 1;

Іспит з іноземної мови професійного спрямування



Зміни, які  вносяться у нову редакцію «Положення про організацію освітнього  

процесу в ДВНЗ «ІФНМУ» :

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 334 від 28.03.2019р. 

«Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі

знань “22 Охорона здоров’я”»

«Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі 

знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів: 

інтегрований тестовий іспит “КРОК 2”; 

об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСКІ); 

міжнародний іспит з основ медицини.



Зміни, які  вносяться у нову редакцію «Положення про організацію освітнього  

процесу в ДВНЗ «ІФНМУ» :

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 334 від 28.03.2019р. 

«Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань

“22 Охорона здоров’я”»

«У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має

право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту

допускається впродовж одного року з дня проведення першого іспиту.

Витрати на повторне складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту

покладаються на здобувача.

У разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту

особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та 

відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону України

“Про вищу освіту”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n810


Зміни, які  вносяться у нову редакцію «Положення про організацію освітнього  

процесу в ДВНЗ «ІФНМУ» :

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016р. 

«Деякі питання стипендіального забезпечення»

Академічна стипендія призначається студентам, які в межах ліміту стипендіатів, 

згідно з рейтингом займають вищі позиції.

Ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за результатами 

семестрового контролю, встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) 

фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі

за певною спеціальністю».

До рейтингу не включаються особи, які:

- мають академічну заборгованість;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних

заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, 

не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета 

(дисципліни).




