
ЗВІТ 
Голови Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності
223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» медичного 

директора КНП «Обласний клінічний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Івано-

Франківської обласної ради Бойчука Ігора Івановича 



В 2019–2020 році на випускному курсі фахового
медичного коледжу за спеціальністю 223
Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» навчалося
52 студенти, 1 студент відрахований за невиконання
навчального плану.
51 студент був допущений до випускних іспитів.



Державна атестація випускників 2020 

Наказом ректора Івано-Франківського національного
медичного університету «Про призначення голови
Державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності 223
Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» в фаховому
медичному коледжі ІФНМУ на 2019-2020 навчальний рік №
434-д від 06.04.2020 р. призначено медичного директора
КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» Івано-Франківської
обласної ради Бойчука Ігора Івановича



Державна атестація випускників 2020 

Наказом ректора Івано-Франківського національного
медичного університету № 472-д  від 22.04.2020р. призначено

Державну кваліфікаційну комісію в такому складі:

Ерстенюк
Ганна Михайлівна

перший проректор ІФНМУ

Середюк 
Нестор Миколайович

завідувач кафедри внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства

Василюк 
Сергій Михайлович

завідувач кафедри хірургії №1

Мізюк  
Михайло Іванович

завідувач кафедри гігієни та екології

Кочерга 
Зоряна Ростиславівна

завідувач кафедри пропедевтики 
педіатрії

Боцюрко
Юрій Володимирович

директор медичного коледжу, 
доцент кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства



Державна атестація випускників 2020 
Наказом ректора Івано-Франківського національного медичного

університету № 472-д  від 22.04.2020р. призначено екзаменаторами :

Готюр Оксана Іванівна доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та
медсестринства

Гайналь Наталія 
Пантелеймонівна

доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та
медсестринства

Іванів Надія Ярославівна викладач терапевтичних дисциплін медичного
коледжу

Гудивок Володимир Іванович доцент кафедри хірургії №1

Дмитрук Олександр
Михайлович

доцент кафедри хірургії стоматологічного 
факультету

Костишин Наталію Степанівну доцент кафедри пропедевтики педіатрії

Ткач Богдана Несторівна доцент кафедри пропедевтики педіатрії

Мотрюк Віра Богданівна доцент кафедри пропедевтики педіатрії

Данилюк Альберт
Емануїлович

викладач охорони праці фахового коледжу

Іванців Мар'яна Ярославівна викладач охорони праці фахового коледжу



Методика проведення Державної 
кваліфікаційної атестації 2020

І етап:

- У зв’язку з поширенням пандемії СОVID-19 та введенням
карантину – оцінювання рівня знань студентів проводилося
в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams
Івано-Франківського національного медичного університету.

- Кожний студент проходив дистанційний іспит з предметів
“Внутрішня медицина”, “Хірургічні хвороби”, “Педіатрія”,
“Акушерство та гінекологія”, вирішував ситуаційні задачі з
надання невідкладної долікарської допомоги, які включали
невідкладні стани в хірургії, педіатрії, акушерстві та
гінекології, внутрішній медицини та ситуаційні задачі з
основ охорони праці та охорони праці в галузі.



Результати комплексної кваліфікаційної 
атестації

І. Основи охорони праці та охорони праці в галузі:

Середній бал   - 4,06     
Якісна успішність - 70,7%

ІІ. Внутрішня медицина та невідкладні стани
у внутрішній медицині:

Середній бал   - 4,06     
Якісна успішність - 68,7%.



Результати комплексної кваліфікаційної 
атестації

ІІІ. Хірургічні хвороби та невідкладні стани в хірургії:

Середній бал   - 3,94     
Якісна успішність - 62,6%.

ІV. Педіатрія, акушерство та гінекологія, невідкладні 
стани в педіатрії, акушерстві та гінекології:

Середній бал   - 3,73     
Якісна успішність - 51,2%.



. 
Зведені результати складання державної кваліфікаційної атестації

зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа»
у 2019-2020 н.р. по групах

Відмінно Добре Задовільно Середній бал

30 група 7 11 8 3,96

30а група 8 10 7 4,04

Всього 15 21 15 4,0

За результатами комплексного іспиту: 
- середній бал – 4,0
- якісна успішність – 70,6%



Результати ліцензійного 
інтегрованого іспиту 

«Крок М. Лікувальна справа» 2020 

2018 р. – 84,4%
2019 р. – 84,7%
2020 р. – 69,2%

ІІ етап: 
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна

справа»:

- проводився 17 червня 2020 року у дві зміни;
- складало іспит 51 студент;
- 7 (13,7%) студентів не склали іспит.



1. Враховуючи виклики сьогодення та інтеграцію медицини в
Європейський простір, вилучити із державної кваліфікаційної
атестації предмет «Охорона праці та охорона праці в галузі»,
включивши основні питання у розділи практично-орієнтованих
дисциплін.

2. В зв’язку із епідеміологічною ситуацією, пов’язаною із COVID-19,
при вивченні дисципліни «Догляд за хворими», включити тематику:
«Правила користування та утилізації засобів індивідуального
захисту».

3. Оновити матеріально-технічну базу, забезпечивши навчально-
практичні центри безконтактними термометрами.

4. Включити в навчальний план дисципліни «Інфекційні хвороби»
тематику: «Особливості надання невідкладної допомоги пацієнтам із
ускладненими вірусними пневмоніями»

Рекомендації Голови Державної кваліфікаційної комісії 
щодо удосконалення теоретичної і практичної 

підготовки випускників




