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Положення про організацію і проведення державної кваліфікаційної
атестації зі спеціальності 221 «Стоматологія» освітньо-професійної програми
«Стоматологія ортопедична» у фаховому медичному коледжі ІваноФранківського національного медичного університету.
Положення розроблено на основі Закону України «Про вищу освіту»
від 01.07.2014 № 1556-УІІ, Закону України

«Про фахову передвищу освіту»

від 06.06.2019 р, Постан ови Кабінету Міністра України від 29.04.2015р. № 2 66
«Про затвердж ення
здійснюється
якості

галузей

знань

і спеціальностей,

за якими

підготовка здобувачів вищої освіти», Галузевих стандартів

вищої

молодшого

переліку

освіти

зі

спеціаліста

спеціальностей

ос ві тньо-кваліфікаційного

галузей

1201

знань

М едиц ин а

«5.12010102 Сестринсь ка справа», які затверджені

рівня

спеціальності

наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України № 649 від 24 червня 2011 року та
наказом

Міністерства

Освітньо-професійної
(протокол №14

охорони
програми,

від 28.08.18

з д о р о в ’я України
затвердженою

р.), Положення

№401

Вченою

від 07.07.2011 р,
Радою

ІФНМУ

про організацію та порядок

проведення державної атестації студентів, затвердженого наказом МОЗ України
від 31

січня

національного

2005

року №53,

медичного

згідно 01411, Статуту

університету,

Пол ож ен ня

Івано-Франківського
про

організацію

освітнього процесу в університеті (наказ № 239 -д від. 28.02.19 р.), ІДоложенш
про організац ію освітнього процесу в Медичному

коледжі університет)

(наказ №103 1-д від 16.09.19 р.).
Положення обговорено та затверджено на засіданні циклової методично
комісії

з

спеціальності

«Стоматологія
Франтівського

221

ортопедична»
національного

Стоматологія
фахового

освітньо-професійної
медичного

коледжу

програмі
Івано

медичного університету (протокол № 5 ві,

1 1.03.2020 р.)
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПОЛОЖЕННЯ
Вимоги до змісту та форм державної атестації, яка має на меті
визначення

рівня теоретичної та практичної підготовки

випускника до

наступної професійної діяльності, формулюються в результаті аналізу видів
(аспектів) діяльності фахівця, конкретизованих у вигляді типових задач
діяльності і відповідних умінь, які визначені ОКХ.
Відповідно до галузевих стандартів, нормативними формами державної
атестації

ви пу скників

кваліфікаційного
визначають

навчальних

закладів

вищої

освіти,

освітньо-

рівня молодший спеціаліст, які об'єктивно і надійно

рівень

освітньої

практично-орієнтований

та

професійної

державні

іспити,

підготовки,

зміст

та

є тестовий

вимоги

до

і

яких

встановлено у складовій галузевих стандартів «Засоби діагностики якості
вищої освіти».

Метою державн ої атестації випускників навч альни х закладів вищої
освіти є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та
навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми
(ОГІГІ), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
Державна

атестація

випускників

у формі

тестового

і практично-

орієнтованого державних іспитів є одним з елементів управління якістю
підготовки фахівців з урахуванням кваліфікаційних вимог, вимог ринку
праці та світового досвіду. Особливого значення це набуває в умовах
підвищення якості професійної підготовки молодших спеціалістів.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Тестовий

та

практично-орієнтований

державні

іспити

запроваджуються як нормативна форма державної атестації випускників
навчальних

закладів

вищої

освіти

України,

що

готують

фахівців

за

спеціальністю 221 «Стоматолог ія», на основі таких документів:
- Конституції України;
-

Закону України

«Про освіту»;

-

Закону України «Про загальну середню освіту»;

-

Закону України

-

Закону України «Про фахову пер ед вищу

«1 Іро вищу освіту»;
освіту» № 2745-УІІІ від

06.06.2019;
- Статуту Івано-Франківського національного медичного університету,
- Полож ення

про організацію освітнього процесу в університеті

(наказ № 2 3 9 - д від 28.02.19 р.),
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- П олож ення

про організацію

освітнього

процесу

в М едичном

коледжі універси тету (наказ № 1031-д від 16.09.19 р.).
Д ержавна

кваліфікаційна

кваліфікаційною

комісією.

До

атестація

складу

комісії

здійснюється
входять:

Державної

голова

Державні

кваліфікаційної комісії, ректор Івано-Франківського національного медичної
університету, проректор з навчальної роботи, директор медичного коледж
1ФІ1МУ, професори, доценти та асистенти кафедр, представники з Департамент
охорони здоров’я облдержадміністрації, провідні спеціалісти з числа середньої
медичного персоналу.
Згідно типового навчального плану (2011р.) державна кваліфікаціюатестація

зі

спеціальності

221

Стоматологія

ОГІГІ

«Стоматолог

ортопедична» проводиться в 2 етапи:
I

етап

теоретичний

(тестовий

комп'ю терний

контроль

Тестування включає 100 тестових завдань, які вирішуються протягом 1С
хвилин.
II етап
предметів:

практичний, з виставленням однієї оцінки (навички із З-

техніка виготовлення знімних протезів, техніка виготовлені

незнімних протезів, техніка виготовлення бюгельних протезів).

3. ТЕСТОВА ЧАСТИНА ІСПИТУ
Тестова частина іспиту має наступну структуру:
20 тестових завдань із предмету «Зуботехнічне матеріалознавство»
-

20 тестових завдань із предмету «Техніка виготовлення зубнг

протезів»
20 тестових завдань із предмету «Техніка виготовлення незнімш
протезів»
20 тестових завдань із предмету «Техніка виготовлення бю гельш
протезів»
10

тестових

завдань

із

предмету

«Анатомія

та

фізіологія

елементами біомеханіки жувального апарату людини»
10 тестових завдань із предмету «Основи охорони праці та охороіпраці в галузі»
Тестування проводиться за допомогою ком п’ютера.

Оцінювання тестових завдань:
У

до 50,5% - оцінка 2 (незадовільно)

У

50,5% - 69% - оцінка 3 (задовільно)

У

70 - 89% - оцінка 4 (добре)

У

90 - 100% - оцінка 5 (відмінно)
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4.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ІСПИТУ
Цей етап проводиться в спеціальній екзаменаційній кімнаті, яка обладнана
робочими місцями з необхідним інструментарієм, апаратурою, які передбачені
методикою виконання тих чи інших процедур.
Кожен студент отримує по одному завданню з кожної дисципліни, яке
включає

виконання

певного

технічного

стану

виготовлення

різних

конструкцій зубних протезів. Тривалість практичного етапу іспиту 4 години.

Оцінювання практичних завдань:
но»виставляється
м
від

О цінка«

студенту,

який

глибоко

засвої

програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та логічно виконав
завдання, пов'язує практику з теорією. ГІри цьому студенту не складно
працювати з зміненими завданнями,
практичних завдань,

вільно справляється з виконанням

питаннями та іншими видами застосування знань,

правильно пояснює прийняті рішення, володіє різносторонніми навиками і
прийомами виконання практичних робіт.
О ц і н к а ‘« добре» виставляється
студенту,
програмним матеріалом не допускає суттєвих
практичних
рішенні

завдань,

правильно

застосовує

який
добре
володіє
помилок при виконанні

теоретичні

положення

практичних задач і питань, володіє необхідними

при

навичками та

прийомами їх використання.
Оцінка «задовільно» виставляється

студенту,

який

знає

основний

матеріал, але не засвоїв детально практичні навички, припускає неточності
при їх виконанні, порушує послідовність виконання програмного матеріалу і
важко виконує практичні завдання.

«незадовільно »виставляється студенту, який не знає значної

Оцінка
частини

програмного матеріалу і практичних завдань, допускає суттєві

помилки при їх виконанні, невпевнено виконує практичні завдання.
Результати

складання

практично

орієнтованого

іспиту

вносяться

екзаменаторами у протокол оцінки відповіді студента за всіма етапами іспиту з
подальшим

визначенням

загальної

оцінки.

За

результатами

здачі

етапів

практично- орієнтованого іспиту членами Державної кваліфікаційної комісії
виставляється

оцінка.

Рішення

про

оцінку

за

Державний

комплексний

кваліфікаційний іспит приймається після обговорення на засіданні Державної
кваліфікаційної

комісії

відкритим

голосуванням

за

більшістю

голосів

з

урахуванням результатів теоретичної та практичної частин. При однаковій
кількості голосів вирішальним є голос голови Державної кваліфікаційної комісії.
Оцінка оголошується в день складання практичної частини іспиту.
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Контроль за дотриманням «Положення про організацію і проведення
державної

кваліфікаційної

атестації

зі

спеціальності

221

Стоматологія

освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» у медичному
коледжі

Івано-Франківського

національного

медичного

університету»

проводить голова Д ерж авної кваліфікаційної комісії. Після закінчення роботи
голова складає звіт про роботу Державної кваліфікаційної комісії з аналізом рівня
підготовки студентів, виявлених недоліків у підготовці студентів та подає
рекомендації

щодо

поліпшення

навчального

процесу.

Звіт

голови

ДКК

обговорюється на засіданні Вченої Ради університету та Педагогічної ради
фахового медичного коледжу.
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