




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-тренінговий центр 
«Педіатрія»





Медичний факультет (2017-2018 н. р.)

Лікувальна справа 

(374 студенти)

• 113 – за державним замовленням

• 261 – на контрактній формі
навчання

Педіатрія 

(82 студенти)

• 32 – за державним замовленням

• 50 – на контрактній формі
навчання

На 1 курс навчання було

зараховано 368 студентів, з них 116 –

за державним замовленням і 252 – на

контрактну форму навчання.

На І курс навчання було

зараховано 83 студентів, з них 30 - за

державним замовленням і 53 – на

контрактну форму навчання.



• 386 студентів, з них 374 випускників
2018 року і 12 студентів, які не склали
іспит у 2017 році.

• Явка студентів на іспит – 99,7 %.
(Одна студентка по стану здоров’я не
з’явилась на іспит).

Лікувальна 
справа

• 84 студентів, з них 82 випускників
2018 року і 2 студентів, які не склали
іспит у 2017 році. 

• Явка студентів на іспит – 100 %.

Педіатрія



82,2

84,9

78 77,8

74

76

78

80

82

84

86

2015 2016 2017 2018

%

Не склали іспит

Лікувальна справа – 11 (2017-18 н.р.) + 6 (2016-17 н.р.)

Педіатрія - 6 (2017-18 н.р.) + 2 (2016-17 н.р.)



75,1

77,8

79,1

78,2

81,3

Терапевтичний 

профіль

Хірургічний 

профіль

Педіатрічний

профіль

Акушерство

та
гінекологія

Гігієнічний

профіль

%



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,06 (4,12) 4,08 (4,07) 

Якісна 
успішність 

79,9 % (83,7 %) 84,1 % (83,9 %) 
  

75,1

74,6

ІФНМУ 2018

ІФНМУ 2017

КРОК-2

Екзаменаційна комісія справа наліво: проф. 

Середюк Н.М.; проф. Міщук В.Г. 

Екзаменаційна комісія справа наліво: Голова ЕК, 

головний лікар Івано-Франківського обласного

кардіологічного диспансеру Якимчук В.М.; 

проректор з наукової роботи, проф. Вакалюк І.П.; 

доц. Ванджура І.Ю., декан медичного факультету, 

проф. Яцишин Р.І.



Проректор з наукової роботи, проф. Вакалюк І.П.; 

та декан медичного факультету, проф. Яцишин Р.І. 

контролюють виконання студентами практичних 

навиків



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,08 (4,11) 4,02 (4,00) 

Якісна 
успішність 

82,9% (84,0%) 80,4% (80,36%) 
  

77,8

82

ІФНМУ 2018

ІФНМУ 2017

КРОК-2

Екзаменаційна комісія зліва направо: 

проф. Скрипко В.Д.; доц. Симчич А.В. 

Екзаменаційна комісія справа наліво: 

проф. Литвинець Є.А.; доц. Ткачук О.С. 



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній бал 4,08 (4,07) 4,11 (4,04) 

Якісна 
успішність 

 83,15% (81,8%) 86,5% (78,6%) 
  

79,1

74,3

ІФНМУ 2018

ІФНМУ 2017

КРОК-2

Екзаменаційна комісія справа наліво: Голова ЕК, 

головний лікар Івано-Франківського обласного

кардіологічного диспансеру Якимчук В.М.; проф. 

Волосянко А.Б., доц. Урбась О.В.

Голова ЕК, проф. Пришляк О.Я. контролює 

виконання практичних навичок



Екзаменаційна комісія справа 

наліво: перша проректорка, 

доц. Кобрин Т.З., доц. 

Волошинович В.М., проф. 

Синоверська О.Б.

Екзаменаційна комісія справа 

наліво: перша проректорка, 

проф. Ерстенюк Г.М., проф. 

Синоверська О.Б., доц. 

Волошинович В.М.



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,06 (4,06) 4,05 (4,06) 

Якісна 
успішність 

78,3% (78,8%) 82,9% (75,0%) 
 

78,2

81,9

ІФНМУ 2018

ІФНМУ 2017

КРОК-2

Екзаменаційна комісія зліва направо: Голова ЕК, 

проф. Пришляк О.Я., доц. Нейко О.В., доц. 

Ласитчук О.М.



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,08 (4,10) 4,06 (4,09) 

Якісна 
успішність 

79,7% (82,5%) 79,9 (83,9%) 
 

81,3

83,8

ІФНМУ 2018

ІФНМУ 2017

КРОК-2

Екзаменаційна комісія: проф. Децик О.З.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  ГОЛІВ ЕК

ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ  

ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

Голова ЕК, головний лікар Івано-Франківського обласного кардіологічного 

диспансеру Якимчук В.М. оголошує випускникам результати складання іспитів



Кафедрам терапевтичного профілю

Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

1. Звернути увагу професорсько-викладацького складу
випускних кафедр терапевтичного профілю на недостатні знання
студентами новітніх методів діагностики, зокрема: сонографії, в тому
числі трансторакальної і черезстравохідної ехокардіографії,
доплерографії серця і судин, внутрішньосудинної ультразвукової
діагностики; дослідження агрегатного стану крові (міжнародний
нормалізований індекс – INR, швидкість і ступінь агрегації
тромбоцитів, Ht тощо); інтерпритація білкового, ліпідного та
електролітного спектрів крові.

2. Слід активізувати та інтенсифікувати вивчення студентами
VI курсу рекомендацій провідних міжнародних, американських та
європейських освітніх та професійних інституцій щодо ведення
хворих, які потребують невідкладної допомоги.

3. Удосконалити вміння студентів оцінювати біопсійний
матеріал, отриманий при ендоскопічних дослідженнях та пункціях
(стернальна, трепанобіопсія).



Кафедрам хірургічного профілю

Спеціальність «Лікувальна справа»

1. Зважаючи на недостатні теоретичні знання і практичні вміння у
частини випускників із питань діагностики, надання кваліфікованої медичної
допомоги при онкологічних захворюваннях ободової і прямої кишки та
невідкладної медичної допомоги при їх ускладненнях, профільній кафедрі
рекомендовано поглибити знання студентів із даної проблеми.

2. Враховуючи значне зростання захворюваності на
гастроезофагеальну рефлюксну хворобу і недостатній рівень теоретичних знань
і умінь частини випускників з цього розділу хірургії, кафедрі хірургії № 1
рекомендовано поглибити знання студентів із клінічної симптоматики,
інструментальної діагностики, сучасних методів консервативного та хірургічного
лікування.

Спеціальність «Педіатрія»
1. Беручи до уваги зростання частоти онкологічної патології у дітей в

державі і недостатній рівень теоретичних знань і умінь з цього розділу дитячої
хірургії рекомендовано кафедрі дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
поглибити знання студентів з особливостей ранньої діагностики, диференційної
діагностики та лікування дітей з доброякісними і злоякісними пухлинами м’яких
тканин, внутрішніх органів і кісток у дітей різного віку.



Кафедрам педіатричного профілю:

Спеціальність «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

1. На виконання листа Державної організації «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “
Медицина” і “Фармація” при МОЗ України » “Про додаткову підготовку
студентів з питань профілактики захворювань, вакцинації та імунізації ”
включити в 2-й розділ II-ої частини практично-орієнтованого випускного
іспиту (“Визначення тактики і надання екстреної медичної допомоги”)
клінічні завдання за алгоритмами надання невідкладної допомоги дітям із
поствакцинальними ускладненнями.

2. У зв’язку з підвищеним рівнем захворюваності дітей на бронхіальну астму
та для удосконалення диференційної діагностики легеневої патології з
бронхообструктивним синдромом доцільно оновити клінічні завдання 4-го
розділу II-ої частини практично-орієнтованого випускного іспиту
(“Оцінювання результатів інструментального дослідження по
спірометрії”).



Кафедрі акушерства та гінекології

Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1. Розробити комплексні завдання, які включатимуть ситуаційну
клінічну задачу, результати лабораторних та інструментальних методів
обстеження з метою постановки діагнозу та тактики ведення;

2. Дооснастити навчально-тренінговий центр акушерськими та
гінекологічними фантомами.

Спеціальність «ПЕДІАТРІЯ»

3. Додатково включити в комплексні завдання задачі із
невідкладних станів у дівчаток-підлітків (аномальні маткові кровотечі).



Кафедрам гігієнічного профілю

Зі спеціальностей «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1. Враховуючи недостатній рівень знань студентів з гігієнічної
оцінки деяких питань, рекомендовано на практичних заняттях зі студентами
6-го курсу з гігієни та екології особливу увагу приділити підвищенню рівня
знань з питань оцінки якості води за даними лабораторних методів
дослідження та інтерпритації результатів встановлення лімітів ефективних
доз і оцінки радіаційної обстановки на об’єктах навколишнього середовища.

2. З огляду на активне обговорення у сучасному суспільстві
актуальних питань реформування системи охорони здоров'я і
продемонстрований недостатній рівень знань студентів щодо основних його
напрямів та етапів, слід акцентувати увагу студентів на суті основних
напрямів трансформації охорони здоров'я України, зокрема змін в організації
надання первинної медичної допомоги, її фінансування, основні напрямки
розвитку, обліку та оцінки діяльності.



Дякую за увагу! 


