Навчально-практичні центри
«Медицина», «Акушерство та гінекологія»

Перша проректорка, проф. Ерстенюк Г.М.
та проф. Геник Н.І. демонструють
новопридбаний манекен для
відпрацювання студентами практичних
навичок з акушерства та гінекології

Під керівництвом проф. Середюка В.Н. студенти
відпрацьовують практичні навички з внутрішньої
медицини

Навчально-практичний
центр «Хірургія»

Професор Скрипко В.Д. демонструє студентам
техніку проведення лапароскопічних операцій

МЕДИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

•“Лікувальна справа” – 325 студентів
•“Педіатрія” – 56 студентів
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Екзаменаційна комісія справа наліво: проректор з
наукової роботи, проф. Вакалюк І.П.; Голова ЕК,
головний лікар Івано-Франківського обласного
кардіологічного диспансеру Якимчук В.М.; декан
медичного факультету, проф. Яцишин Р.І., доц.
Ванджура І.Ю.

Екзаменаційна комісія справа наліво: проф.
Середюк Н.М.; проф. Міщук В.Г.
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Екзаменаційна комісія справа наліво:
проф. Гудз І.М.; доц. Симчич А.В.

Екзаменаційна комісія справа наліво: проф. Чурпій І.К.;
проф. Волошинський О.В., проф. Шевчук І.М.
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Екзаменаційна комісія зліва направо:
проф. Волосянко А.Б.; доц. Урбась О.В.

Лікувальна
справа
4,07 (4,13)

Екзаменаційна комісія справа наліво: доц. Кобрин Т.З.;
доц. Ган Р.З., доц. Павликівська Б.М.
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Голова ЕК, проф. Фофанов О.Д. здійснює
контроль за проведенням іпиту
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Екзаменаційна комісія справа наліво: перша
проректорка, проф. Ерстенюк Г.М., проф. Децик О.З.,
декан медичного факультету, проф. Яцишин Р.І.,
Голова ЕК, проф. Фофанов О.Д.
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Екзаменаційна комісія справа наліво:
проф. Мізюк М.І.; доц. Стовбан І.В.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ГОЛІВ ЕК

ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ
ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

Кафедрам терапевтичного профілю
Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»
1.
Кафедрам терапевтичного профілю доповнити практичноорієнтований випускний екзамен «Внутрішня медицина» матеріалами, що
відображають найбільш сучасні технології ведення хворих на ішемічну
хворобу серця після застосування різних стратегій реваскуляризації
міокарда (черезшкірне коронарне втручання, коронарне шунтування,
системний тромболіз), розроблених згідно рекомендацій і клінічних
протоколів Американського коледжу кардіологів (АСС) і Американської
асоціації серця.
2.
З метою забезпечення сучасних, науково-обґрунтованих підходів до
розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги на засадах доказової медицини на кафедрах терапевтичного
профілю всі методичні матеріали зі спеціальності «Внутрішня медицина»
адаптувати до вимог наказу МОЗ №1442 (пунктів 2, 3, 4).
3.
Кафедрам терапевтичного профілю імплементувати в навчальний
процес на ІV-VІ курсах тестування при підготовці до ліцензованого іспиту
«Крок-2» відповідно до вимог іспиту IFOM (для отримання медичної ліцензії
США).

Кафедрам хірургічного профілю
Медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа»
1. З метою поглиблення знань студентів з надання невідкладної допомоги при
захворюваннях грудної клітки дооснастити НПЦ «Хірургія» тренажерами для
проведення плевральної пункції, дренування плевральної порожнини і
пункції перикарда.
2. Привести дані з організації, обсягу та критеріям якості надання медичної
допомоги хворим на гострий панкреатит у відповідність до Методичних
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і Національної академії
медичних наук України «Удосконалені алгоритми діагностики та лікування
гострого панкреатиту» (Київ – 2012 р.) та останнього перегляду міжнародної
класифікації гострого панкреатиту («Атланта – 2012»).
3. Додати до практичної навички «Тимчасова зупинка кровотечі» сучасний
метод зупинки кровотечі із застосуванням джгута САТ, який є пріоритетним
за умов виникнення надзвичайних ситуацій та ведення бойових дій.

Спеціальність «Педіатрія»
1. З метою поглиблення знань і умінь студентів з діагностики хірургічної
патології у дітей доповнити комплекти завдань цифровими фото променевих
та ендоскопічних методів діагностики найбільш поширених хірургічних
захворювань у дітей.

Кафедрам педіатричного профілю:
Спеціальність «Лікувальна справа»
1. На виконання наказу МОЗ України № 449 від 16.05.2016 року «Уніфікований
клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері
до дитини»» доповнити практично-орієнтований випускний іспит у розділі
«Оцінювання результатів лабораторних досліджень» клінічними завданнями з
діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.
2. У зв’язку із зростанням захворюваності дітей, спричиненої порушеннями фосфорнокальцієвого обміну, включити у розділ «Оцінювання результатів інструментальних
досліджень» практично-орієнтованого випускного іспиту клінічні завдання із
денситометрії.

Спеціальність «Педіатрія»
1. Враховуючи високу контагіозність та діагностичну значущість дитячих інфекційних
хвороб із синдромом екзантеми, слід доповнити практично-орієнтований випускний
іспит у розділі «Аналіз і оцінка змін шкіри та слизових при дитячих захворюваннях»
клінічними завданнями з діагностики менінгококової інфекції, кору, скарлатини,
ентеровірусної інфекції.
2. На виконання наказу МОЗ України № 449 від 16.05.2016 року «Уніфікований
клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері
до дитини»» доповнити практично-орієнтований випускний іспит у розділі
«Оцінювання результатів лабораторних досліджень» клінічними завданнями з
діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Кафедрі акушерства та гінекології
Зі спеціальності «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1.
З метою більш глибокого вивчення студентами розділів, з яких
виявлено недостатньо високий рівень знань, розробити для впровадження в
навчальний процес курси за вибором «Невідкладні стани в акушерстві»,
«Вагітнісь і екстрагенітальна патологія», «Планування сім'ї», «Безплідний
шлюб».
2.
На виконання наказу МОЗ України № 1021 від 29.12.2014 р. «Про
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 1 типу у молодих
людей та дорослих» розробити для практично-орієнтованого іспиту завдання
з ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, хворих на
цукровий діабет І типу.
3.
Розробити та впровадити у навчальний процес завдання з серцеволегеневої реанімації у вагітних згідно методичних рекомендацій Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика «Серцеволегенева реанімація у вагітних» (Київ, 2016 р.).
4.
Оснастити навчально-тренінговий центр гінекологічним фантомом
«Модель для навчання методів гінекологічного обстеження».

Кафедрам гігієнічного профілю
Зі спеціальностей «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1.
Враховуючи недостатній рівень знань студентів з гігієнічної оцінки
добового харчового раціону та некоректне формулювання висновків під час
аналізу ситуаційних задач, рекомендовано на практичних заняттях зі
студентами 6-го курсу з гігієни та екології особливу увагу приділити
підвищенню рівня знань з питань оцінки добової енергетичної цінності та
збалансованості раціону; розробити тестові завдання з зазначених питань і
ввести в базу тестів підсумкового модульного контролю № 3.
2.
З огляду на активне обговорення у суспільстві питань
реформування системи охорони здоров'я і продемонстрований недостатній
рівень знань студентів щодо основних його напрямів та етапів, а саме:
застосування економічних методів управління, формування гарантованого
пакету послуг, автономізації закладів охорони здоров'я, змін в організації
первинної та стаціонарної допомоги тощо, на практичних заняттях студентів
6-го курсу з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я
слід акцентувати увагу студентів на вказаних питаннях, обговорити їх у
відповідних темах та ввести в еталони відповідей до ситуаційних задач на
практично-орієнтованому державному іспиті.

Дякую за увагу!

