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1. Загальні положення 

1.1 Тимчасове положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-

Франківському національному медичному університеті (надалі – Положення) встановлює 

вимоги до змісту та форми Атестації випускників (надалі – АВ), яка має на меті визначення 

рівня теоретичної та практичної підготовки випускника до наступної професійної діяльності. 

Положення розроблене відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 

«Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019 №879 "Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти" (надалі – Стандарт), освітньо-професійної програми «Стоматологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (надалі – ОПП) та постанови Кабінету Міністрів України 

від 19.03.2022 р. №316 "Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»" (надалі – 

Постанова). Згідно Постанови, основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр ОПП «Стоматологія» Івано-Франківського національного медичного університету 

(надалі - ІФНМУ, Університет), які випускаються у 2022 році, є комплексний практично-

орієнтований кваліфікаційний іспит (надалі – КПОКІ).  

1.2. Метою АВ є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та 

компетентностей, досягнутого в результаті засвоєння компонентів ОПП відповідно до 

програмних результатів навчання.  

1.3 Організація та порядок проведення АВ вищої освіти за ОПП «221 Стоматологія» 

ІФНМУ здійснюється відповідно до: 

 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. (із змінами і 

доповненнями); 

 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. №334 «Про затвердження 

Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона 

здоров’я"» (надалі – Порядок); 

 постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. №316 «Деякі питання 

атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 

спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я"»; 

 наказу МОЗ України від 14.05.2021 р. №932 «Про затвердження Порядку утворення 

екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку 

здобувачів освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров’я"»; 

 наказу ректора ІФНМУ від 29.03.2022 р. №298-д «Про організацію та порядок 

проведення атестації випускників у 2021-2022 н.р.»; 

 наказу МОЗ України від 19.02.2019 р. №419 «Про затвердження Порядку, умов та 

строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та 

критеріїв оцінювання результатів», зареєстрованого Міністерством юстиції 

України 20.03.2019 р. за №279/33250; 

 наказу МОН України від 24.06.2019 №879 «Про затвердження Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 221 "Стоматологія" для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти»; 

 наказу МОЗ України від 14.08.98 №251 «Про затвердження Положення про систему 

ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і 

"Фармація"», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за 

№563/3003; 

 наказу МОН України від 07.08.2002 №450 «Про затвердження норм часу для 
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планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

21.09.2002 за №698/6986; 

 Положення про організацію освітнього процесу у Івано-Франківському 

національному медичному університеті, затвердженого наказом ректора 

університету № 932-д від 29.08.2019 року. 

 

2. Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит. 

 

До складання КПОКІ допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги 

навчального плану і освітньо-професійної програми 221 Стоматологія. Іспит перевіряє 

готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професійної діяльності 

(людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) практичні 

навички, здобуті під час навчання та психологічну готовність майбутнього лікаря-стоматолога 

до професійної діяльності, застосовуючи отримані теоретичні знання, які неможливо оцінити 

методом стандартизованого тестування.  

Метою КПОКІ є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності і 

демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит 

проводиться дистанційно, в режимі online, з використанням застосунку Teams (Microsoft), і 

оцінює вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об'єктивне 

обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних та 

інструментальних досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, 

визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності. 

Зміст КПОКІ та перелік типових задач діяльності, умінь та навичок, що виносяться на 

іспит, ґрунтуються на вимогах нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

передбачених Стандартом вищої освіти та ОПП.  

Регламент проведення КПОКІ зі спеціальності 221 Стоматологія наведений у додатку 1. 

КПОКІ проводиться Екзаменаційною комісією (ЕК) Івано-Франківського національного 

медичного університету, яка створюється наказом ректора Університету, і оцінює 

комунікативні, когнітивні, базові (техніка виконання фізикального обстеження) та ускладнені 

(фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації симптомів та синдромів) 

практичні навички та маніпуляції; оцінюються вміння кожного випускника збирати скарги та 

анамнез, проводити об’єктивне обстеження пацієнтів, складати план обстеження, оцінювати 

результати лабораторних та інструментальних досліджень, встановлювати та обґрунтовувати 

попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування.  

Методичне забезпечення КПОКІ (завдання, перелік практичних навичок та алгоритми їх 

виконання, сценарії, чек-листи) українською та англійською мовами розробляють випускові 

кафедри на основі діючого Стандарту, ОПП та нормативних документів з надання медичної 

допомоги. Переліки практичних навичок з кожної екзаменаційної дисципліни та алгоритми їх 

виконання мають бути схвалені на засіданні відповідної кафедри, циклової методичної комісії зі 

стоматологічних дисциплін та Центральної методичної ради Університету. Деталі клінічних 

сценаріїв студентам не розголошують. На основі алгоритмів виконання практичних навичок 

кожна кафедра розробляє відповідні чек-листи (додаток 2) для оцінювання рівня підготовки 

випусників. 

Для випускників, які навчались за ОПП «221 Стоматологія» КПОКІ проводиться як 

комплексна перевірка компетентностей випускника з дисциплін: терапевтичної стоматології, 

хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої стоматології, а також 

спроможності здійснювати діагностування невідкладних станів, виконання загальномедичних 

маніпуляцій та надання невідкланої допомоги в умовах, що наближені до реальних, і 

демонструвати необхідний рівень сформованості умінь та навичок, що визначені Стандартом. 
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Структура Іспиту включає 12 станцій (12 практичних навичок) для кожного випускника. 

Станція № 1 «Діагностування невідкладного стану та виконання загальномедичних 

маніпуляцій». Станція № 2-3 – «Хірургічна стоматологія», № 4-6 – «Терапевтична 

стоматологія», № 7-9 – «Ортопедична стоматологія», № 10-12 – «Дитяча стоматологія». 

Виконання всіх практичних навичок студент доповідає екзаменаційній команді, до складу якої 

входять екзаменатори з чотирьох стоматологічних кафедр та екзаменатор загальномедичного 

профілю. Зі складу екзаменаторів екзаменаційної комісії, затвердженого відповідним наказом 

ректора Університету, формується 6 екзаменаційних команд, кожна з яких протягом одного 

екзаменаційного дня приймає іспит у 5 студентів. Кожна команда розміщується в окремій 

кімнаті, обладнаній комп’ютером чи ноутбуком з доступом до мережі інтернет і відповідним 

програмним забезпеченням (застосунок Microsoft Teams) та необхідним для Іспиту 

унаочненням. На дверях кожної кімнати вказують номер команди. 

Іспит розпочинається згідно з графіком та у відповідності до розкладу іспитів. За один 

екзаменаційний день Іспит складає одна екзаменаційна група студентів, яка формується з 

розрахунку 30 осіб в кожній групі. Одночасно складають Іспит 6 студентів групи – по одному 

студенту в кожній екзаменаційній команді. При цьому вони послідовно доповідають виконання 

певних (однакових для всіх студентів) практичних навичок з чотирьох стоматологічних 

дисциплін керуючись певними таймінгом і порядком (додаток 3). 

За участю Голови ЕК та одного зі студентів, з допомогою генератора випадкових чисел, 

в день Іспиту обирається номер пакету завдань з 12 навичками для кожної групи та 

визначається розподіл студентів за екзаменаційними командами. Завдання змінюють для 

кожної групи. Під час Іспиту студент доповідає виконання 12 навичок – по 3 з хірургічної, 

терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології (загально-медична невідкладна 

маніпуляція вважається складовою хірургічної стоматології). Час виконання завдань з кожної 

стоматологічної дисципліни – 15 хв (т.ч. загальна тривалість Іспиту для кожного студента – 60 

хв). У екзаменаційних командах передбачені 10 хв перерви після кожного студента. Одна група 

складає Іспит за 340 хв. (5 год 40 хв). Складання іспиту в кожній екзаменаційній команді 

проводиться одночасно. 

Початок іспиту для перших 6 студентів групи – 8.00, далі – згідно хронометражу 

(додаток 4). Студенти підключаються до Teams за 20 хв. до початку Іспиту для перевірки 

зв’язку, реєстрації та інструктажу. Під час інструктажу студентів знайомлять з правилами 

проведення, форматом, регламентом, порядком складання Іспиту. 

Студент, який вчасно не вийшов на зв’язок, рішенням голови ЕК може бути допущений 

до складання Іспиту в цей чи інший день упродовж терміну роботи ЕК. Під час іспиту 

студентам заборонено спілкуватись між собою, використовувати навчальні та допоміжні 

матеріали, користуватись гаджетами. При порушенні вище зазначених норм результати Іспиту 

анульовують.  

3. Проведення Іспиту. 

Іспит одночасно складають 6 студентів групи, при цьому екзаменаційні завдання 

транслюються на екрані. Студент знайомиться зі завданням та описує виконання маніпуляції 

відповідно до затвердженого стандартного алгоритму дій в описаній клінічній ситуації. 

Для кожного студента, на кожне з 12 завдань, екзаменатори заповнюють окремий чек-

лист, де зазначають виконання кожного кроку алгоритму проведення практичної навички.  

Екзаменатори не втручаються у процес відповіді випускника, а лише оцінюють дії 

студента, роблячи про це відмітки у чек-листі, що знижує фактор суб'єктивності Іспиту. 

Екзаменатори можуть звернутися до студента у випадку порушення ним регламенту, за різних 

непередбачуваних ситуацій, чи коли цього вимагає специфіка завдання. 

Студент може коментувати свої дії при виконанні завдань та звертатися до екзаменаторів 

при погіршенні самопочуття чи в разі інших форс-мажорних обставин. 

Студенти факультету підготовки іноземних громадян складають Іспит мовою  навчання. 

 



Сторінка 6 з 18 

Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 

Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

4. Оцінювання результатів Іспиту. 

При проведенні КПОКІ зі спеціальності «221 Стоматологія» студенту виставляється 

загальна оцінка за Іспит, а також окремі оцінки з дисциплін, які входять до Іспиту (ортопедична 

стоматологія, терапевтична стоматологія,  дитяча стоматологія,  хірургічна стоматологія). 

Оцінка роботи студента проводиться за чек-листом, який складений на основі алгоритму 

дій у певній клінічній ситуації. Максимальна оцінка за виконання завдання на одній станції 

становить 1 (один) бал. Кожному пункту (кроку) алгоритму, присвоюється певна частина балу 

Q (розраховується за формулою Q=1/n, n – кількість пунктів алгоритму). 

Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, оцінюється «виконано» 

або «не виконано». Бали вносяться до чек-листів. 

Після виконання всіх завдань проводять підрахунок набраних балів. Максимальна 

кількість балів становить 12. 

Результуючий бал за КПОКІ з кожного предмету визначається як частка суми набраної 

кількості балів студентом від максимально можливої з дисципліни (3,0 бали). Іспит з 

дисципліни вважають складеним, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної 

кількості балів, тобто 1,8 бала.  

Результат КПОКІ визначається за 200-бальною шкалою, яка ранжується в оцінки ЄКТС 

та за 5-бальною шкалою: 5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно». 

Результати конвертуються в оцінку за національною шкалою та в рейтинг ЄКТС наступним 

чином (додаток 5): 

0,90 -1,00 (90-100%) – відмінно, «5»,  А,  від 180 до 200 балів 

0,82 - 0,89 (82-89%)   - добре , «4»,  В, від 160 до 179 балів 

0,75 – 0,81 (75-81%)  – добре , «4»,  С, від 140 до 159 балів 

0,67 – 0,74 (66-74%)  – задовільно,  «3», D, від 120 до 139 балів 

0,60 – 0,66 (60-66%) – задовільно, «3», Е , від 102 до 119 балів 

0,59 і менше – незадовільно, «2», F. 101 бал і менше 

 

Після складання Іспиту студентами однієї групи екзаменатори передають чек-листи 

секретаріату ЕК, який вносить інформацію у відповідні предметні протоколи результатів 

складання іспитів з окремих дисциплін (додаток 6). В подальшому чек-листи та протоколи 

передають у деканат факультету. 

Результати складання групою КПОКІ оголошуються в день складання, після оформлення 

протоколів засідання ЕК. 

 

5. Екзаменаційна комісія 

Для проведення Атестації випускників Івано-Франківського національного медичного 

університету за спеціальністю «221 Стоматологія» створюється Екзаменаційна комісія, що діє 

упродовж календарного року. Комісія утворюється окремо за кожною освітньою програмою. 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови ЕК і членів комісії. При 

складанні КПОКІ разом з комісією працюють екзаменатори (викладачі-контролери). Голова ЕК 

призначається наказом ректора Університету (за погодженням із МОЗ України) з числа 

провідних спеціалістів (професорів, докторів наук) відповідного профілю та роботодавців. Одна 

і та ж особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль. Голова Екзаменаційної 

комісії знайомить усіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечує організацію 

роботи комісії відповідно до законодавства, наказів (розпоряджень, доручень) керівника 

закладу вищої освіти і затвердженого графіку проведення атестації у закладі вищої освіти; 

обов’язково присутній під час проведення атестації, на засіданнях комісії під час обговорення 

результатів атестації, виставлення оцінок; забезпечує ведення та оформлення звітної 

документації (протоколів засідання комісії, відомостей тощо); забезпечує складання звіту про 

результати роботи комісії та після обговорення його на заключному засіданні та затвердження 

на засіданні Вченої ради подає його керівнику закладу вищої освіти. 
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До складу ЕК входять: ректор Університету або перший проректор; декан факультету або 

його заступник; завідувачі профільних кафедр (Голови предметних комісій); лікарі закладів 

охорони здоров’я, фахівці з реабілітації закладів охорони здоров’я, керівники закладів охорони 

здоров’я, представники об’єднань (асоціація, спілка) в сфері охорони здоров’я, представники 

інших закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти в галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» (далі - зовнішні представники) – за згодою. Кількість членів комісії 

становить не менше шести осіб, з яких 25 відсотків – зовнішні представники. 

 До складу екзаменаторів ЕК входять професори, доценти випускових кафедр. До участі 

у роботі ЕК як екзаменатори можуть залучатися при необхідності професори і доценти кафедр, 

які здійснюють викладання за ОПП, а при проведенні ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 

2» до участі у роботі ЕК залучаються представники Центру тестування. У цьому разі вони 

користуються правами членів комісії. Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів 

затверджується наказом ректора Університету не пізніше як за місяць до початку роботи 

комісії.  

Секретарі Екзаменаційної комісії призначаються ректором із числа працівників 

Університету. Свої обов'язки вони виконують у робочий час з основної посади. Секретар ЕК 

забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів. До початку роботи ЕК секретар 

повинен: замовити і отримати з друкарні необхідну документацію ЕК; підготувати відомість 

результатів успішності студентів зі спеціальності; отримати супровідні документи (накази, 

розпорядження, подання голові ЕК, відомості про виконання студентами навчального плану і 

отримані оцінки, індивідуальні навчальні плани тощо), що необхідні для забезпечення якісної 

та кваліфікованої роботи ЕК. Під час роботи Екзаменаційної комісії секретар: доводить до 

відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується її роботи; веде протоколи засідань ЕК. 

Після засідання Екзаменаційної комісії секретар комісії: передає керівництву факультетів 

оформлений протокол іспитів; повертає на випускову кафедру отримані супровідні документи. 

Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені робочими навчальними планами 

Університету. Графік роботи ЕК затверджується ректором Університету і доводиться до 

загального відома не пізніше як за місяць до початку проведення Атестації випускників. 

Декан стоматологічного факультету, декан факультету підготовки іноземних громадян, 

завідувачі випускних кафедр зобов'язані підготувати і подати до ЕК необхідні: документи, 

екзаменаційні матеріали, підготувати пацієнтів («акторів») та обладнати станції для проведення 

Іспиту. До ЕК Університету перед початком екзаменів деканами факультетів подаються такі 

документи: наказ ректора Університету про студентів, які допущені до Атестації випускників; 

зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з 

навчальних дисциплін та практик. 

Тривалість засідань ЕК Університету не повинна перевищувати 6 академічних годин 

впродовж дня. Рішення ЕК про оцінку знань, умінь і навичок, виявлених під час складання 

КПОКІ, а також про присвоєння випускнику відповідного ступеня вищої освіти та видачу йому 

диплома приймається на засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос 

Голови ЕК. Рішення записується у протоколі засідання Екзаменаційної комісії з присудження  

ступеня вищої освіти та присвоєння кваліфікацій (додаток 7). 

Студенту, який склав випускні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми, рішенням ЕК присвоюються освітня кваліфікація «Магістр стоматології» та 

професійна кваліфікація «Лікар-стоматолог» і на основі рішення ЕК видається диплом. 

Студентам, які за весь період навчання отримали підсумкові оцінки «5 (відмінно)» 

(оцінки А за шкалою ЄКТС) не менше, ніж з 75% усіх освітніх компонентів, практичної 

підготовки передбачених навчальним планом, склали Атестацію випускників з оцінками «5 

(відмінно)» (оцінки А за шкалою ЄКТС), а з решти освітніх компонентів отримали оцінки «4 

(добре)» (оцінки В, С за шкалою ЄКТС) видається «диплом з відзнакою за високі досягнення у 

навчанні». 
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Студент, який під час складання КПОКІ отримав оцінку «незадовільно» (F), 

відраховується з Університету і йому видається академічна довідка встановленого зразка. 

Студент, який не склав КПОКІ, допускається до повторного проходження АВ один раз у 

наступний термін роботи ЕК впродовж трьох років після закінчення відповідного ЗВО. Особа, 

яка не пересклала АВ, не допускається до подальших перескладань без проходження 

повторного навчання.  

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не складали у 

визначений термін КПОКІ ректором Університету може бути призначена додаткова дата 

складання Іспиту. 

Усі засідання ЕК заносяться до протоколу. Протоколи підписують голова та члени ЕК, 

які брали участь у засіданні. Впродовж двох тижнів після закінчення роботи ЕК Голова ЕК 

подає до МОЗ України звіт (копія звіту подається ректору Університету), в якому: відображає 

рівень практичної підготовки випускників та засвоєння ними умінь і навичок відповідно до 

вимог Стандарту та ОПП Стоматологія; проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній 

роботі у ІФНМУ; вказує недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки 

випускників; відображає роботу, яку провів Університет, стоматологічний факультет, 

факультет підготовки іноземних громадян, кафедри з урахуванням зауважень і побажань, 

зроблених попередньою ЕК; дає рекомендації з питань удосконалення якості освітнього 

процесу на ОПП, добору екзаменаторів і членів ЕК та її роботи. 

Звіт Голови ЕК до початку наступного навчального року обговорюється на засіданні 

Вченої ради ІФНМУ, на підставі чого затверджується перелік конкретних заходів, спрямованих 

на поліпшення якості підготовки випускників, з урахуванням унесених ЕК рекомендацій і 

пропозицій. 

 

6. Робота апеляційної комісії 

Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав випускників Університету і 

вповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення спірних питань. Комісія 

створюється у складі Голови та членів апеляційної комісії. Комісія здійснює свою роботу у 

період роботи Екзаменаційної комісії. Головою комісії призначається проректор або декан 

факультету, їх заступники або висококваліфікований науково-педагогічний працівник та 

затверджується ректором ІФНМУ.  

До роботи апеляційної комісії залучаються експерти –  висококваліфіковані науково-

педагогічні працівники зі стоматологічних дисциплін. Комісія розглядає апеляції випускників з 

питань порушення процедури проведення КПОКІ, що могло негативно вплинути на оцінку ЕК. 

Комісією не приймаються апеляції з питань змісту й структури завдань, а також пов'язаних з 

порушенням випускником правил з проведення КПОКІ. Апеляція подається у день випускного 

іспиту безпосередньо Голові апеляційної комісії (при його відсутності – заступнику голови або 

ректору, проректору, декану).  

Апеляція складається у двох примірниках: один передається в ЕК, а інший, з позначкою 

особи, що прийняла апеляційну заяву на розгляд комісії, залишається у випускника. Апеляція 

розглядається в день її подачі. У випадку затримки розгляду апеляції Голова апеляційної комісії 

повинен проінформувати про це Голову Екзаменаційної комісії. 

 

7. Прикінцеві положення 

Положення вводиться в дію наказом ректора Університету і набуває чинності з моменту 

його затвердження. 

Пропозиції щодо змін і доповнень до затвердженого Положення мають право вносити 

керівники всіх структурних підрозділів, науково-педагогічні, педагогічні працівники, а також 

здобувачі вищої освіти. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я першого 

проректора Університету або гаранта ОП, з обґрунтуванням доцільності й необхідності 

внесення змін та доповнень до Положення. Отримані впродовж навчального року пропозиції 
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Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 

Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

аналізуються, структуруються за тематикою і затверджується нова редакція Положення, яка 

набуває чинності з моменту її затвердження. 

З моменту вступу в дію нової редакції Положення попередня редакція Положення 

втрачає чинність. 

У разі виникнення необхідності внесення змін і доповнень до даного Положення, 

пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, вони можуть бути внесені на черговому 

засіданні ректорату Університету та введені в дію наказом ректора.  
 



 

Сторінка 10 з 18 

Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

Додаток 1 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведення КПОКІ зі спеціальності 221 “Стоматологія” 

 

1. У 2022 році Іспит проводиться дистанційно із використанням платформи Teams. 

2. За один екзаменаційний день іспит складає одна група (30 чол.). 

3. Одночасно працює 6 екзаменаційних команд по 5 екзаменаторів в кожній (кафедр 

терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології та 1 екзаменатор 

загальномедичних маніпуляцій).  

4. Роботу кожної екзаменаційної бригади забезпечує 1 екзаменаційний секретар. 

5. Кожна з команд упродовж дня приймає іспит у 5 студентів. 

6. Одночасно складають Іспит 6 студентів.  

7. Загальний час екзаменування студента – 60 хвилин. 

8. Під час іспиту студент доповідає виконання 12 завдань, по 3 з хірургічної, терапевтичної, 

ортопедичної і дитячої стоматології. Одне з завдань з хірургічної стоматології – 

виконання загальномедичної маніпуляції «Невідкладні стани». 

9. Час виконання завдань з кожної дисципліни - 15 хв. 

10. Перерва для екзаменаторів між студентами – 10 хв.  

11. Одна екзаменаційна команда приймає Іспит у 5 студентів протягом 340 хв (5 год 40 хв).  

12. Початок іспиту для першої шістки студентів о 8.00; далі – згідно хронометражу.  

13. Студенти з’являються за 20 хв. до початку Іспиту для інструктажу та реєстрації (перша 

шістка о 7.40; далі – згідно хронометражу). 

14. Студент, який спізнився, допускається до складання іспиту лише за рішенням ЕК.  

15.  Під час іспиту студентам заборонено спілкуватись між собою, використовувати 

навчальні та допоміжні матеріали, користуватись гаджетами. При порушенні вище 

зазначених норм результати Іспиту анульовують. 

16. Контроль за дотриманням регламенту здійснює Голова ЕК. 

17. Обговорення результатів Іспиту 13.40-14.20. 

18. Оголошення результатів о 14.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локації проведення іспитів 
Стоматологічний корпус ІФНМУ 

1 – каф. хірургічної стоматології 

2 – каф. хірургічної стоматології 

3 – каф. хірургічної стоматології 

4 – комп’ютерний клас стоматологічного факультету 

5 – кабінет медичної статистики Центру стоматології університетської клініки ІФНМУ 

6 –  лекційна аудиторія №13 
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професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 
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Додаток 2 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

ЧЕК-ЛИСТ  

виконання практичної навички «НАЗВА»  

для складання КПОКІ на станції № _______,  

як складової АВ студентів зі спеціальності 221 Стоматологія 

 

 

 

 

Студент  

 

Екзаменатор 

№ 

п\п 

Пункти алгоритму виконання 

практичної навички 

Оцінка 

1.  Пункт (крок) алгоритму 1                                 (Q)  

2.  Пункт (крок) алгоритму 2                                 (Q)  

3.  Пункт (крок) алгоритму 3                                 (Q)   

4.  Пункт (крок) алгоритму 4                                 (Q)  

5.  Пункт (крок) алгоритму 5                                 (Q)  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 Всього отримано балів 
 (Максимальна оцінка за виконання завдання на одній 

станції становить 1,0 бал) 

 

   

 Підпис екзаменатора  

 Дата проведення КПОКІ  
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Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

Додаток 3 

Таймінг та порядок проведення КПОКІ у 2022 році 

1 студент 

2 студент 

3 студент 

№ бригади 8.00-8.15 8.15-8.30 8.30-8.45 8.45-9.00 

1 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

2 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

3 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

4 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

5 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

6 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

№ бригади 9.10-9.25 9.25-9.40 9.40-9.55 9.55-10.10 

1 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

2 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

3 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

4 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

5 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

6 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

№ бригади 10.20-10.35 10.35-10.50 10.50-11.05 11.05-11.20 

1 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

2 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

3 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

4 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

5 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

6 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 
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4 студент 

№ бригади 11.30-11.45 11.45-12.00 12.00-12.15 12.15-12.30 

1 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

2 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

3 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

4 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

5 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

6 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

 

5 студент 

№ бригади 12.40-12.55 12.55-13.10 13.10-13.25 13.25-13.40 

1 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

2 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

3 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

4 бригада Хірургічна 

стоматологія 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

5 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

6 бригада Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 
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освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

Додаток 4 

Хронометраж КПОКІ за ОПП Стоматологія 

Екз. команда 1 Екз. команда  2 Екз. команда  3 Екз. команда  4 Екз. команда  5 Екз. команда 6 Час 

студ. 1 студ. 2 студ. 3 студ. 4 студ. 5 студ. 6 800 – 9 00 

перерва 900 – 910 

студ. 7 студ. 8 студ. 9 студ. 10 студ. 11 студ. 12 910 – 1010 

перерва 1010 – 1020 

студ. 13 студ. 14 студ. 15 студ. 16 студ. 17 студ. 18 1020 – 1120 

перерва 1120 – 1130 

студ. 19 студ. 20 студ. 21 студ. 22 студ. 23 студ. 24 1130 – 1230 

перерва 12 30 – 1240 

студ. 25 студ. 26 студ. 27 студ. 28 студ. 29 студ. 30 12 40 – 13 40 

Обговорення 13 40 – 1420 

Оголошення результатів 1420 



 

Сторінка 15 з 18 
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Додаток 5 

 

 

Конвертація балів у рейтинг ЄКТС 

Бали рейтинг ЄКТС 

0,60 102 

0,61 105 

0,62 108 

0,63 111 

0,64 114 

0,65 117 

0,66 119 

0,67 120 

0,68 123 

0,69 126 

0,70 129 

0,71 132 

0,72 135 

0,73 137 

0,74 139 

0,75 140 

0,76 144 

0,77 148 

0,78 152 

0,79 156 

0,80 158 

0,81 159 

0,82 160 

0,83 163 

0,84 166 

0,85 169 

0,86 172 

0,87 175 

0,88 178 

0,89 179 

0,90 180 

0,91 182 

0,92 184 

0,93 186 

0,94 188 

0,95 190 

0,96 192 

0,97 194 

0,98 196 

0,99 198 

1,00 200 
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Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

Додаток 6 

Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

ПРОТОКОЛ № _______  від “____” _____________ 2022 року 

засідання екзаменаційної комісії з прийому іспиту із 

_____________________  зі спеціальності 221 «Стоматологія» 

присутні: Голова ЕК                                                                       Члени ЕК та екзаменатори:  
1   3.    

2          4.    

Студенти V курсу, стоматологічного факультету, екзаменаційної групи № __ 
   Початок -   год.  хв. Закінчення -   год.   хв 

№ Прізвище, ім'я, по-батькові 
Оцінки окремих станцій в балах Сума 

балів 

Результ. 

бал  

Особливі думки 

членів ДЕК 
Оцінка з державного іспиту 

Станція №1 Станція №2 Станція №3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1           

2           
   

Підписи: Голова  

  предметної комісії ____________________          ______________________________ 

                  (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 

 

    Члени:  1. __________________          ______________________________                      3. ___________________       __________________________ 

                  (підпис)                              (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

                            2. __________________          ______________________________                      4. ___________________        __________________________ 

                 (підпис)                               (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

   

                 Протокол склав секретар  екзаменаційної комісії               ____________                  

                 

 

                    Голова екзаменаційної комісії                                              ____________         
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освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

Додаток 7 

Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №_______від «____»_______________2022р. 

 

 

 

засідання екзаменаційної комісії у закладах вищої освіти,  

що здійснюють підготовку здобувачів освіти в  

галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

з присудження  ступеня вищої освіти магістр та присвоєння кваліфікацій 

«Магістр стоматології», «Лікар-стоматолог» 

 

 

 

 

 



 

Сторінка 18 з 18 

Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 221 Стоматологія у Івано-Франківському національному медичному університеті, Редакція 2022 

___ група 

Результати 

складання 

комплексного 

практично-

орієнтованого 

кваліфікаційн

ого іспиту  

КПОКІ 

(бал згідно з 200-
бальною 

шкалою) 

Присутні: 

Голова: 

  

Члени: 

 

 

Спеціальність     221 «Стоматологія» 

Освітня програма  ОПП «Стоматологія» 

Факультет     Стоматологічний 

 

Екзаменаційна комісія розглянула матеріали атестації 

здобувачів вищої освіти, які виконали навчальний план (у тому 

числі перший етап ЄДКІ) і УХВАЛИЛИ рішення присудити (не 

присудити) ступінь вищої освіти, присвоїти (не присвоїти) 

освітню кваліфікацію, присвоїти (не присвоїти) професійну 

кваліфікацію. 

№ 
П/П 

Прізвище, ім’я, по-батькові Ідентифікаційний 

Номер з 

ЄДЕБО 
(ІD ФО) 

Номер 

групи 
Рішення екзаменаційної комісії 

(прописом) 

Підпис 

голови 

екзаменацій-
ної комісії 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

Ступінь вищої 

освіти 

(присудити/ 

не присудити) 

Освітню  

кваліфікацію 

(присудити/ 

не присудити) 

Професійну 

кваліфікацію 

(присудити/ 

не присудити) 

1.         
2.         

 

Всього розглянуто матеріалів ________________________ здобувачів                                           
                                                        (кількість здобувачів освіти прописом) 

 

Підпис: Голова ____________  
                                       (підпис) 

 

             Секретар ____________                                                     
                                                        (підпис) 

Члени екзаменаційної комісії: 

 


