Медичний факультет (2018-2019 н. р.)
Лікувальна справа

Педіатрія

(371 студент)

(69 студентів)

• 119 – за державним замовленням
• 252 – на контрактній формі
навчання

• 31 – за державним замовленням
• 38 – на контрактній формі
навчання

На 1-й курс навчання було
зараховано 367 студентів, з них 116 - за
державним замовленням і 261 - на
контрактну форму навчання. Впродовж
6-ти років було відраховано 60
студентів, академічну відпустку надано
8 студентам; 11 - поновлено на
навчання, 29 студентів зараховано на
другий курс за скороченими термінами
навчання, 15 студентів переведені з
інших ЗВО та 4 студентів повернулись з
академічної відпустки.

На 1-й курс навчання було
зараховано 72 студенти, з них 30 - за
держ. замовленням і 42 - на контрактну
форму навчання. Впродовж 6-ти років
було
відраховано
10
студентів,
академічну
відпустку
надано
7
студентам; 1 - переведено на інший
факультет; 1 - поновлено на навчання,
5 студентів переведені з інших ЗВО та
4 студенти повернулись з академічної
відпустки.

Лікувальна
справа

Педіатрія

• 380 студентів, з них 371 випускників 2019
року і 9 студентів, які не склали іспит у 2018
році.
• Явка студентів на іспит – 99,2 %. (Не
з’явились 3 студенти: Фазан О.І. за станом
здоров’я, Остап’юк М.І. – академвідпустка,
Мокрій В.М. – відрахований за невиконання
навчального плану).

• 73 студенти, з них 69 випускників
2019 року і 4 студенти, які не
склали іспит у 2018 році.
• Явка студентів на іспит – 100 %.
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Не склали іспит

Лікувальна справа – 25 (2018-19 н.р.) + 3 (2017-18 н.р.)

Педіатрія - 7 (2018-19 н.р.) + 2 (2017-18 н.р.)
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Не склали іспит

Лікувальна справа
ПІПб

Бойцун В. Л.
Волошин Л. Д.
Гетьманець Д. А.
Бабій Р. Р.
Шелемба Н. О.
Войчук-Горбаль М. П.
Живачівський В. Д.
Челядин Ю. В.

С/Б

3,22
3,55
3,37
3,18
3,32
3,20
3,28
3,32

ПІПб

С/Б

Чорній С. І.
Бойчак П. М.
Госик Є. В.
Новосад А. В.
Дума Х. Ю.
Саміла М. В.
Яворська-Григоришин С. С.

3,10
3,20
3,23
3,20
3,50
3,54
3,43

Педіатрія
Грудін Б. С.
Серганюк М. В.
Коломійчук А. Я.
Мельник І. І.
Стахира Ю. О.
Федорів Є. М.

ПІПб

С/Б

3,19
3,17
3,07
3,15
3,02
3,03
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2018
Терапевтичний
профіль

Хірургічний
профіль

Педіатрічний
профіль

2019
Акушерство
та
гінекологія

Гігієнічний
профіль

КРОК-2
ІФНМУ 2019

72,4
75,1

ІФНМУ 2018

Екзаменаційна комісія зліва направо: Голова ЕК,
директор Івано-Франківського обласного
фтизіопульмонологічного центру, Малофій Л.С.,
проф. Середюк В.Н., проф. Герич П.Р.

Лікувальна
справа

Екзаменаційна комісія зліва направо: Голова ЕК,
проф. Пришляк О.Я., проф. Скрипник Н.В.

Педіатрія

Середній
4,10 (4,06)
4,11 (4,08)
бал
Якісна
81,3 % (79,9 %) 78,3 % (84,1 %)
успішність

Екзаменаційна комісія зліва направо:
Голова ЕК, директор ІваноФранківського обласного
фтизіопульмонологічного центру,
Малофій Л.С., проректор з наукової
роботи, проф. Вакалюк І.П.; декан
медичного факультету, проф.
Яцишин Р.І.

КРОК-2
ІФНМУ 2019

73,1

ІФНМУ 2018

77,8

Екзаменаційна комісія справа наліво: проф.
Волошинський О.В., проф. Шевчук І.М.

Лікувальна
справа
Екзаменаційна комісія зліва направо: проф.
Чурпій І.К.; секретар ЕК, доц. Садовий І.Я.

Середній
4,04 (4,08)
бал
Якісна
77,8% (82,9%)
успішність

Педіатрія
4,01 (4,02)
75,4% (80,4%)

КРОК-2
ІФНМУ 2019
ІФНМУ 2018

67,3
79,1

Екзаменаційна комісія зліва направо: доц.
Кобрин Т.З., Голова ЕК, директор ІваноФранківського обласного
фтизіопульмонологічного центру, Малофій Л.С.,
доц. Павликівська Б.М., доц. Зубик Б.А.
Екзаменаційна комісія зліва направо: Голова
ЕК, директор Івано-Франківського обласного
фтизіопульмонологічного центру, Малофій Л.С.,
доц. Кобрин Т.З., проф. Литвинець Л.Я.

Лікувальна
справа

Педіатрія

Середній бал

4,06 (4,08)

4,10 (4, 11)

Якісна
успішність

82,5% (83,15%)

84,1% (86,5%)

КРОК-2
ІФНМУ 2019
ІФНМУ 2018

74,3
78,2

Екзаменаційна комісія зліва направо: проф.
Геник Н.І., проф. Островська О.М., доц.
Остафійчук С.О.

Лікувальна
справа
Середній

Екзаменаційна комісія зліва направо: Голова
4,02 (4,06)
бал
ЕК, директор Івано-Франківського обласного
Якісна
фтизіопульмонологічного центру, Малофій Л.С.,
76,5% (78,3%)
доц. Нейко О.В., доц. Ласитчук О.М.
успішність

Педіатрія
4,08 (4,05)
78,3% (82,9%)

КРОК-2
ІФНМУ 2019

ІФНМУ 2018

77,5

81,3

Екзаменаційна комісія: проф. Мізюк М.І.

Лікувальна
справа

Екзаменаційна комісія зліва направо:
проф. Децик О.З., доц. Тимощук О.В.

Педіатрія

Середній
4,03 (4,08)
4,04 (4,06)
бал
Якісна
78,6% (79,7%) 78,3 (81,7%)
успішність
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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»

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГОЛІВ ЕК

ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ
ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

Кафедрам терапевтичного профілю
Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

1. Поглибити знання з питань первинної та вторинної
профілактики і відновного лікування при захворюваннях внутрішніх
органів. Звернути увагу професорсько-викладацького складу
випускних кафедр терапевтичного профілю на недостатні знання
студентами питань клінічної інтерпретації ліпідограми щодо ризиків
фатальних та нефатальних серцево-судинних подій.
2. Удосконалити алгоритми обстеження, діагностики та
лікування захворювань серцево-судинної, дихальної і опорно-рухової
та ендокринної систем, відповідно до рекомендованих міжнародних
протоколів ведення хворих.
3. Слід звернути увагу на клінічну значимість порушення
коагуляційних властивостей крові, інтерпретацію коагулограми,
диференційний діагноз тромбоемболічних ускладнень в клініці
внутрішніх хвороб.

Кафедрам хірургічного профілю
Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»
1. Поглибити знання з діагностики та лікування сепсису і
септичного шоку у відповідності до положень ІІІ-го Міжнародного
консенсусу (Сепсис-3, 2016 р.), прийнятих товариством Критичної медицини
(Society of Critical Care Medicine) і Европейським товариством інтенсивної
терапії (European Society of Intensive Care Medicine).
2. Оновити засоби транспортної іммобілізації верхньої і нижньої
кінцівки. Замінити пневматичні шини, які рідко застосовують в практиці
надання невідкладної допомоги, на вакуумні.
3. Доповнити блок ситуаційних задач завданнями з діагностики та
комплексного хірургічного лікування хронічного геморою та адаптувати їх
до рекомендацій Американської асоціації колопроктологів (2018 р.).
4. Доопрацювати алгоритми проведення практичних навичок з
травматології та ортопедії (вибір способу іммобілізації) і гемотрансфузіології
(визначення груп крові), сформулювавши блок конкретних клінічних
ситуацій.

Кафедрам педіатричного профілю:
Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»
1. Згідно сучасних вимог до підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти, удосконалити розвиток комунікативних
навичок у студентів при збиранні інформації про пацієнта: вміння провести
бесіду з пацієнтом, зібрати інформацію про скарги пацієнта, анамнез хвороби
та життя.
Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»
2. У зв’язку із зростанням захворюваності дітей на дифузні
захворювання сполучної тканини та розширенням спектру сучасних
діагностичних методик їхньої верифікації доповнити 3-й розділ II-ої частини
практично орієнтованого випускного іспиту завданнями з генотипування та
ІФА- діагностики системних захворювань сполучної тканини.
Спеціальність «ПЕДІАТРІЯ»
3. Враховуючи зростання в дитячій популяції серцево судинних
захворювань, що супроводжуються змінами артеріального тиску та
порушеннями серцевого ритму доповнити 4-й розділ II-ої частини практичноорієнтованого випускного іспиту (“Оцінювання результатів інструментального
дослідження”) завданнями по холтер-моніторуванню.

Кафедрі акушерства та гінекології
Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»
1. Враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців (постанова
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 308), підвищити
ефективність засвоєння та контроль над здобуттям студентами необхідних
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей - оцінювання
комунікативних навичок студентів при збиранні інформації про пацієнта: від
скарг пацієнтки, анамнезу життя та хвороби до акушерсько-гінекологічного
анамнезу.
2. Оптимізувати алгоритми виконання студентами медичних
маніпуляцій, зокрема: проведення первинного туалету новонародженого,
клінічне обстеження молочних залоз, бімануальне дослідження та
обстеження жінки в дзеркалах;
3. Посилити контроль за оволодінням студентами практичними
навичками та оцінюванням на підсумкових заняттях;
4. Дооснастити навчально-практичний центр фантомами та
муляжами для обстеження молочних залоз та оцінки стану шийки матки.

Кафедрам гігієнічного профілю
Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»
1. Враховуючи недостатній рівень знань студентів з гігієнічної
оцінки харчового статусу індивідуума 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 харчового статусу,
встановлення факторів ризику для здоров'я, прогнозування наслідків дії
факторів ризику на здоров'я та розробки гігієнічних заходів з оптимізації
харчового статусу людини; а також розробити тестові завдання із
зазначених питань і ввести в базу тестів підсумкового модульного контролю
№ 3.
2. З огляду на активне обговорення у суспільстві питань
трансформації системи охорони здоров'я і продемонстрований недостатній
рівень знань студентів щодо основних напрямів та етапів, а саме:
перспектив трансформації спеціалізованої, у т. ч. стаціонарної та екстреної
медичної допомоги, на практичних заняттях студентів 6-го курсу з соціальної
медицини та громадського здоров'я слід акцентувати увагу на вказаних
питаннях та внести до ситуаційних задач на державній атестації.

Дякую
за увагу!

Медицина це воістину найблагородніше зі
всіх мистецтв.
Гіппократ

