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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».

Спеціальність Обов’язкові компоненти першого етапу ЄДКІ

Стоматологія Інтегрований іспит КРОК 1;

Іспит з іноземної мови професійного спрямування

Графік проведення ЄДКІ у 2019 році

Дата Екзамен

23.04.2019 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Стоматологія»

Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування

серпень

2019

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності

«Стоматологія»

Крок 1 та іноземна мова професійного спрямування



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

ДАТА СКЛАДАННЯ 23 квітня 2019 р.

Зареєстровано 121 студент

величина критерію «склав» – 60,5% правильних відповідей для 

іспиту Крок 1. Стоматологія

величина критерію «склав» – ??? правильних відповідей для іспиту

іноземна мова професійного спрямування

ОДНЕ ПЕРЕСКЛАДАННЯ!!!

180 тестових завдань (150 українською мовою, 30 – англійською)

200 хвилин для вирішення буклетів

дисципліни: анатомія, гістологія, біологія, біохімія, фізіологія, 

мікробіологія, патологічна фізіологія, патоморфологія, 

фармакологія



ПІДГОТОВКА ДО ЄДКІ 
част. 1 “Крок 1. Стоматологія” та «іноземна мова 

професійного спрямування»

За результатами ректорських контролів було сформовану групу ризику

(зі студентів, які не набрали 75% правильних відповідей), для якої в

осінньому та весняному семестрах проводилися консультативні

заняття з дисциплін, які формують Крок 1.

З метою оптимізації проведення консультаційних занять, групу ризику

розділено на потоки, кожен з яких відвідував консультації за

власним розкладом.

Для всіх студентів, згідно розкладу, сформованого навчальним

відділом, проведено додаткові консультаційні лекції з «кроківських»

дисциплін англійською мовою.

Підготовлено і видано практикум з підготовки до ліцензійного іспиту

“Крок 1. Стоматологія” у 2-ох томах, куди ввійшли буклети іспиту за

період з 2012 по 2018 рр. та наявні бази тестових завдань для

підготовки до іспиту українською та англійською мовами.



ПІДГОТОВКА ДО ЄДКІ 
част. 1 “Крок 1. Стоматологія” та «іноземна мова 

професійного спрямування»

Зі студентів, які поновились на навчання для повторного складання

іспиту «Крок 1. Стоматологія», сформовано окрему групу (13

студентів), котра в післянавчальний час, згідно додаткового розкладу

відвідувала консультативні заняття з дисциплін, вивчення яких

закінчилося на 1-2 курсах (6 год. українською та 6 год. англійською

мовами).

На практичних заняттях обов’язковим є розв’язання тестових завдань

відповідного тематичного блоку з бази підготовки до ліцензійного

іспиту “Крок 1. Стоматологія” українською та англійською мовами.

До тестової частини підсумкових модульних контролів введено

додатково тестові завдання англійською мовою, складання яких

враховується до загального результату складання ПМК.

На сторінці онлайн-тестування ІФНМУ для студентів створено доступ до

англомовної бази тестових завдань для тренувальних і контрольних

тестувань.



АНАЛІЗ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛІВ
ЄДКІ  част. 1 «Крок 1. Стоматологія»

РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ №1

сер. бал. 63,8%

РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ №2

сер. бал. 71,0%

Загальна кількість студентів 

124 чол.

Загальна кількість студентів 

121 чол.

Набрали правильних відповідей: Набрали правильних відповідей:

до 40 % - 19 студ. (15,3%); до 40 % - 9 студ. (7,4%);

40-60,5 % – 36 студ. (29%); 40-60,5 % – 18 студ. (14,8%);

60,5% і більше – 69 студ. 

(55,6%);
60,5% і більше – 94 студ. (77,6%);

75 % і більше – 48 студ. (38,7%). 75 % і більше – 68 студ. (56,1%).

ГРУПА РИЗИКУ  – 76 студентів 

(61,2%).

ГРУПА РИЗИКУ  – 53 студентів 

(43,8%).



АНАЛІЗ РК ЗА СУБТЕСТАМИ

По  дисциплінах не набрали бал  

60,5:

По  дисциплінах не набрали бал  

60,5:

- з біології – 29 студ. (23%); - з біології – 15 студ. (12,3%);

- з анатомії – 39 студ. (31,4%); - з анатомії – 21 студ. (17,3%);

- з гістології – 73 студ. (58,8%); - з гістології – 45 студ. (37,1%);

- з фізіології – 53 студ. (42,7%) - з фізіології – 36 студ. (29,7%)

- з біохімії – 46 студ. (37%); - з біохімії – 21 студ. (17,3%);

- з мікробіології – 70 студ. (56,4%); - з мікробіології – 43 студ. (35,5%);

- з патофізіології – 49 студ. (40,4%)

- з фармакології – 46 студ. (38%);

- з патоморфології – 52 студ. 

(42,9%);



АНАЛІЗ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛІВ

ЄДКІ  част. 1 «Іноземна мова професійного 

спрямування»

РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ №1

сер. бал. 37,3%

РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ №2

сер. бал. 42,5%

Загальна кількість студентів 

121 чол.

Загальна кількість студентів 

121 чол.

Набрали правильних відповідей: Набрали правильних відповідей:

до 30% - 56 студ. (45,1%); до 30% - 33 студ. (27,2%);

30-60,5% – 42 студ. (33,8%); 30-60,5% – 66 студ. (54,5%);

60,5% і більше – 26 студ. (20,9%); 60,5% і більше – 22 студ. (18,1%);



АНАЛІЗ РК ЗА СУБТЕСТАМИ

По  дисциплінах не набрали бал  

60,5:

По  дисциплінах не набрали бал  

60,5:

- з біології – 92 студ. (74%); - з біології – 82 студ. (67,7%);

- з анатомії – 98 студ. (79%); - з анатомії – 74 студ. (61,1%);

- з гістології – 99 студ. (79,8%); - з гістології – 73 студ. (60,3%);

- з фізіології – 102 студ. (82%) - з фізіології – 70 студ. (57,8%)

- з біохімії – 97 студ. (78%); - з біохімії – 63 студ. (52%);

- з мікробіології – 116 студ. (93,5%); - з мікробіології – 77 студ. (63,6%);

- з патофізіології – 100 студ. 

(80,6%)

- з патофізіології – 75 студ. (61,9%)

- з фармакології – 107 студ. (86%); - з фармакології – 77 студ. (63,6%);

- з патоморфології – 108 студ. 

(87%);

- з патоморфології – 75 студ. 

(61,9%);



Підсумковий ректорський контроль
Крок 1. Стоматологія та іноземна мова 

професійного спрямування

проводився з 12.02.19 по 14.02.19 р.

Крок 1. стоматологія

100 тестів 

Іноземна мова

30 тестів

Загальна кількість студентів 

121 чол.

Загальна кількість студентів 

121 чол.

Набрали правильних відповідей: Набрали правильних відповідей:

до 60,5% - 22 студ. (18,1%); до 30,5% - 14 студ. (11,5%);

60,5% і більше – 99 студ. (81,8%); 30,5% і більше – 107 студ. (88,4%);

Середній бал – 70,8% Середній бал – 52,4%



Підсумковий ректорський контроль
Крок 1. Стоматологія та іноземна мова 

професійного спрямування

Крок 1. Стоматологія
Середній бал по групах:

11 група – 72 %

12 група – 75,4 % 

13 група – 73,9%

18 група – 61,9 %

Іноземна мова
Середній бал по групах:

11 група – 57,4 %

12 група – 57,4 %

13 група – 58,4%

18 група – 36,5 %

На перескладання ПРК залишилося 28 студентів 

(14 – з академічних груп 11-13; 14 – студенти 18 гр.)

Не пересклали ПРК 9 студентів (7,4%)

5 студ. – з академічних груп 11-13; 4 – студенти 18 групи

Заплановано ректорський контроль на середину квітня 



Атестація випускників 

за спеціальністю 

“7.12010005 – стоматологія”

160 випускників (6 бюджетної форми, 154 контрактників)

19 випускників факультету підготовки іноземних громадян

(з них 1 – україномовних, 13 – англомовних, 

5 – російськомовних)

“Крок 2. Стоматологія” – 30.05.19 р.

Тривалість з 06.06.19 по 19.06.19 р.

Випускові кафедри:

- Терапевтичної стоматології;

- Ортопедичної стоматології;

- Хірургічної стоматології;

- Дитячої стоматології.



План заходів щодо реалізації 

зауважень голови атестаційної комісії 

зі спеціальності “Стоматологія” у 2018 р.:

- заслухано, обговорено та затверджено на засіданні

циклової методичної комісії зі стоматологічних

дисциплін 31.08.2018 р. (протокол №1);

- затверджено на засіданні ректорату ІФНМУ (протокол

№5 від 9.10.2018 р.);

- затверджено Вченою Радою ІФНМУ (протокол №16

від 30.10.2018 р.);

Питання підготовки до ЄДКІ і атестації випускників

заслухано на засіданні ректорату ІФНМУ (протокол №8

від 11.12.2018 р.)



ПРОПОЗИЦІЇ ГОЛОВИ ЕК 2018

➢ Із метою вдосконалення знань та вмінь, до яких було зроблено
зауваження, доцільно включити їхнє розширене висвітлення в
лекційних матеріалах та окремо виділити ведення обліково-звітної
документації як складову модуля з кожної стоматологічної
дисципліни.

➢ Вдосконалити знання студентів щодо правильного формулювання

діагнозу при різних нозологічних одиницях та вміти його

обгрунтовано відобразити в медичній карті стоматологічного

хворого.

На лекційних і практичних заняттях додатково акцентується увага

студентів на питаннях правильного формулювання діагнозу при

різних стоматологічних захворюваннях та його відображення у

медичній карті стоматологічного хворого.

При проведенні практичної частини підсумкового модульного

контролю виділено окрему практичну навичку з заповнення

обліково-звітної документації.



ПРОПОЗИЦІЇ ГОЛОВИ ЕК 2018

➢ При вивченні всіх розділів стоматології акцентувати увагу на

показаннях до використання, структурних особливостях та фізико-

хімічних властивостях низки матеріалів, що використовуються в

стоматології.

При вивченні розділів клінічного матеріалознавства на всіх

стоматологічних кафедрах додатково звертається увага

студентів на показання до використання, структурні особливості

і фізико-хімічні властивості матеріалів, що використовуються в

стоматології. Ці питання протягом навчального року ширше

висвітлюються у відповідних лекціях.



При обстеженні пацієнтів студенти недостатньо враховують

лабораторні методи дослідження при різних стоматологічних

захворюваннях та допускають помилки при інтерпретації їхніх

результатів.

Ряд студентів показали недостатні навички виконання алгоритмів

дій при невідкладних станах (колапс та надання медичної

допомоги при ньому, низький рівень знань фармакологічних

препаратів для лікування невідкладних станів.

ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018

При вивченні різних нозологічних форм стоматологічних

захворювань акцентується увага студентів на лабораторних

методах дослідження хворих та особливостях їх

інтерпретації для діагностики та диференційної діагностики.

Готується до друку методична рекомендація «Невідкладні стани в

хірургічній стоматології».



Кафедрі терапевтичної стоматології:

Частина випускників допускала помилки при виконанні та

теоретичному обгрунтуванні методик тимчасового шинування

зубів з використанням армуючих стрічок та сучасних

адгезивних технологій.

ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018

До лекції «Принципи комплексного лікування генералізованого

пародонтиту й пародонтозу. План лікування. Місцеве лікування

генералізованого пародонтиту, пародонтозу» внесено питання

теоретичного обгрунтування методики тимчасового шинування

зубів з використанням армуючих стрічок та сучасних адгезивних

технологій.

На практичному занятті №38 «Модуль 3» студентами

відпрацьовується методика тимчасового шинування зубів з

використанням армуючих стрічок та сучасних адгезивних

технологій.



ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018
Кафедрі ортопедичної стоматології:

➢ Деякі студенти недостатньо володіють методиками

проведення фіксації незнімних протезів та проявляють низькі

знання відносно властивостей сучасних цементів.

➢ У окремих студентів виникали труднощі під час визначення і

фіксації центрального співвідношення щелеп при часткових і

повних дефектах зубних рядів.

Для вивчення властивостей сучасних цементів та інших

матеріалів, які застосовуються в ортопедичній стоматології, посилено

увагу студентів на розділах клінічного матеріалознавства (теми № 14-

25 модуля «Пропедевтика ортопедичної стоматології») та методик

проведення фіксації незнімних конструкцій (модуль1 тема №27).

Більше уваги приділяється клінічним етапам визначення

центрального співвідношення щелеп під час вивчення методик

протезування при частковій та повній відсутності зубів (3 курс модуль

№1 теми №21-23 та 4 курсу модуль 3 теми №8-10). Дані навички

опановуються студентами на фантомах.



ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018

Кафедрі ортопедичної стоматології:

➢ Ряд студентів виявили недостатній рівень знань відносно

оклюзійних концепцій при обстеженні пацієнтів.

На лекціях і практичних заняттях студентів 2 курсу під час

вивчення предмету «Пропедевтика ортопедичної стоматології» на

практичних заняттях тема №8-10 та студентів 3 курсу під час

проведення практичних занять тем №3-7 модуля №1 та лекції тема

№2 у 5 семестрі та тема №3 у 6 семестрі посилено увагу студентів на

вивченні оклюзійних концепцій, видів прикусу та їх фізіологічних ознак.



ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018
Кафедрі дитячої стоматології:

1. Деякі студенти не знають особливостей препарування

каріозних порожнин під певні види пломбувальних матеріалів.

2. Окремі студенти виявили недостатній рівень знань щодо

методик ортодонтичного лікування.

На практичних заняттях детально відпрацьовуються алгоритми

препарування каріозних порожнин під певні види

пломбувальних матеріалів. У лекційному матеріалі ширше

подано особливості препарування каріозних порожнин в

залежності від виду пломбувального матеріалу.

На практичних заняттях звертається увага на обгрунтування

вибору різних методів ортодонтичного лікування в залежності

від типу патології.



ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018

Кафедрі хірургічної стоматології:

1. Деякі студенти показали низькі знання та робили помилки при

висвітленні захворювань слинних залоз запального характеру.

З метою вдосконалення знань та вмінь, у відповідних лекціях, на

практичних заняттях, самостійній позааудиторній роботі

акцентується увага студентів на захворюваннях слинних

залоз запального характеру. Готується до видання методична

рекомендація «Захворювання слинних залоз запального

характеру» (березень 2019 р.).



ЗАУВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ЕК 2018

Кафедрі хірургічної стоматології:

2. Ряд студентів недостатньо володіли знаннями з питань

транспортоної і лікувальної імобілізації при переломах верхньої

щелепи.

3. Частина студентів не в повній мірі володіли алгоритмами

виконання провідникових анестезій, зокрема положенням рук.

На практичних заняттях в НПЦ кожним студентом 5-го курсу

відпрацьовується методика накладання спеціальних засобів

транспортної і лікувальної іммобілізації при переломах

верхньої щелепи. Готується навчальний посібник «Переломи

верхньої щелепи» (травень 2019 р.).

На практичних заняттях на спеціальних стоматологічних фантомах

при вивченні тем «Знеболення в хірургічній стоматології» зі

студентами відпрацьовуються алгоритми виконання

провідникових анестезій (положення рук).



АНАЛІЗ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛІВ
Крок 2. Стоматологія

РЕКТОРСЬКИЙ 

КОНТРОЛЬ №1

сер. бал. 62,4%

РЕКТОРСЬКИЙ 

КОНТРОЛЬ №2

сер. бал. 70,5%

РЕКТОРСЬКИЙ 

КОНТРОЛЬ №3

сер. бал. 78,2%

Загальна кількість 

студентів 

147 чол.

Не з’явилося – 3 чол.

Загальна кількість 

студентів – 147 чол. 

Не з’явилося – 8 чол.

Загальна кількість 

студентів – 151 чол. 

Не з’явилося – 4 чол.

Набрали правильних 

відповідей:

Набрали правильних 

відповідей:

Набрали правильних 

відповідей:

до 60, 5 % – 39 студ. 

(26,5%);

до 60, 5 % – 35 студ. 

(23,8%);

до 60, 5 % – 11 студ. 

(7,2%);

від 60, 5 % до 75 % – 25

студ. (17%);

від 60, 5 % до 75 % – 21 

студ. (14,2%);

від 60, 5 % до 75 % – 27 

студ. (17,8%);

75 % і більше – 83 студ. 

(56,4%).

75 % і більше – 91 студ. 

(62%).

75 % і більше – 113 студ. 

(74,8%).

ГРУПА РИЗИКУ  – 64

студентів (43,0%).

ГРУПА РИЗИКУ  – 56 

студентів (38%).

ГРУПА РИЗИКУ  – 38 

студентів (74,8%).



АНАЛІЗ РК ЗА СУБТЕСТАМИ
По  дисциплінах не 

набрали бал  60,5:

По  дисциплінах не набрали 

бал  60,5:

По  дисциплінах не набрали 

бал  60,5:

- з ортопедичної стоматології 

– 40 студ. (27,2%);

- з ортопедичної стоматології –

39 студ. (26,5%);

- з ортопедичної стоматології –

13 студ. (8,6%);

- з терапевтичної 

стоматології – 32 студ. 

(21,7%);

-з терапевтичної стоматології –

26 студ. (17,6%);

- з терапевтичної стоматології 

– 10 студ. (6,6%);

- з хірургічної стоматології –

35 студ. (23,8%);

- з хірургічної стоматології – 25 

студ. (17%);

- з хірургічної стоматології – 17 

студ. (11,2%);

- з дитячої стоматології : - з дитячої стоматології : - з дитячої стоматології :

•дитяча терапевтична 

стоматологія – 40 студ. 

(27,2%);

• дитяча терапевтична 

стоматологія – 27 студ. 

(18,3%);

• дитяча терапевтична 

стоматологія – 13 студ. (8,6%);

•дитяча хірургічна 

стоматологія – 50 студ. 

(34%);

• дитяча хірургічна 

стоматологія – 44 студ. (30%);

• дитяча хірургічна 

стоматологія – 21 студ. 

(13,9%);

•ортодонтія – 53 студ. (36%); •ортодонтія – 42 студ. (28,5%); • ортодонтія – 31 студ. (20,5%);

- з загальної медичної 

практики – 36 студ. (24,4%).

-з загальної медичної практики 

– 39 студ. (26,5%).

- з загальної медичної 

практики – 15 студ. (9,9%).



ПІДГОТОВКА ДО “КРОК 2. 

СТОМАТОЛОГІЯ”
За результатами ректорських контролів було сформовану групу

ризику (зі студентів, які не набрали 75% правильних відповідей),

для якої в осінньому семестрі проводилися, а у весняному

будуть проведені консультативні заняття з дисциплін, які

формують Крок 2.

До групи ризику включено тих студентів, котрі свого часу не склали

з першого разу іспит “Крок 1. Стоматологія”.

Підготовлено і видано практикум з підготовки до ліцензійного іспиту

“Крок 2. Стоматологія”, куди ввійшли буклети іспиту за період з

2012 по 2018 рр. та наявні бази тестових завдань для підготовки

до іспиту.

Проведено консультаційне заняття з загальної медичної практики

для всіх випускників. Такі ж консультації заплановані у

весняному семестрі.



ПІДГОТОВКА ДО “КРОК 2. 

СТОМАТОЛОГІЯ”

На практичних заняттях зі стоматологічних дисциплін у 9-ому та 10-

ому семестрах обов’язковим є розв’язання тестових завдань

відповідного тематичного блоку з бази підготовки до

ліцензійного іспиту “Крок 2. Стоматологія”.

Вивчення кожної стоматологічної дисципліни у весняному семестрі

завершується складанням ректорського контролю.

Приступила до занять окрема студентська група з підготовки до

“Кроку 2. Стоматологія”, яка сформована з 8 випускників 2017 р.

з числа тих, котрі не склали іспит і висловили бажання

повторити навчання у весняному семестрі.

З метою оптимізації проведення консультаційних занять, групу

ризику розділено на потоки, кожен з яких відвідуватиме

консультації за власним розкладом.



КОМПЛЕКСНИЙ ПРАКТИЧНО-

ОРІЄНТОВАНИЙ ІСПИТ “СТОМАТОЛОГІЯ”

➢ У 2019 році проводитиметься за регламентом

попереднього року, згідно "Положення про

організацію та порядок проведення атестації

випускників на стоматологічному факультеті ДВНЗ

ІФНМУ зі спеціальності Стоматологія".

➢ До травня 2019 р. буде оновлено метеріально-

технічну базу кафедр факультету для

забезпечення випускного іспиту.

➢ Готується до видання навчально-методичний

посібник з алгоритмами практичних навичок для

підготовки до практично-орієнтованого

комплексного випускного іспиту.

➢ Студенти-випускники активно залучаються до

діяльності у фантомних класах НПЦ Стоматологія

на базах різних кафедр з метою підвищення рівня

їх практичної підготовки до іспиту.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


