


Медичний факультет (2019-2020 н. р.)

Лікувальна справа 

(394  студенти)

• 200 – за державним замовленням

• 194 – на контрактній формі
навчання

Педіатрія 

(73 студенти)

• 33 – за державним замовленням

• 40 – на контрактній формі
навчання

На 1-й курс навчання було

зараховано 349 студентів, з них 209 –

за державним замовленням і 140 – на

контрактну форму навчання. 50

студентів зараховано на 2-й курс за

скороченим терміном навчання.

Впродовж 6-ти років було відраховано

29 студентів, академвідпустку надано 5

студентам; 25 – поновлено на

навчання, з яких 6 студентів переведені

з інших ЗВО та 9 студентів повернулись

з академічної відпустки.

На 1-й курс навчання було

зараховано 84 студенти, з них 35 - за

державним замовленням і 49 - на

контрактну форму навчання. Впродовж

6-ти років було відраховано 11

студентів, академічну відпустку надано

3 студентам; 4 – поновлено на

навчання, 1 студент переведений з

інших ЗВО.



Методика проведення випускних 
іспитів в 2020 році

У зв’язку з поширенням пандемії COVID-19, хронологія і

форма проведення атестації випускників зазнала змін у

2020 році (Наказ № 511-д від 08.05.2020 року «Про зміни в організації

освітнього процесу та завершення 2019/2020 навчального року»).

Перший етап – оцінювання рівня сформованості знань

студентів проводилось в режимі ONLINE, на ліцензованій

платформі Microsoft Teams.

Другий етап - ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2»

перенесений у зв’язку з карантинними обмеженнями на 12 червня

2020 р. (Наказ МОЗ України від 01.06.2020 № 1281 «Про внесення
змін до Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного
іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових
екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст

галузі знань «22 Охорона здоров’я»)



• 415 студентів, з них 393 випускники 2020 року
і 22 студенти, які не склали іспит у 2019 році.

• Явка студентів на іспит – 99,8 %. (Студентка
Степанюк М. Ю. не допущена на іспит по стану
здоров’я (при проведенні температурного
скринінгу встановлено підвищення
температури тіла до 37,4℃) ).

Лікувальна 
справа

• 77 студентів, з них 73 випускники
2020 року і 4 студенти, які не 
склали іспит у 2019 році. 

• Явка студентів на іспит – 100 %.

Педіатрія
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Не склали іспит

Лікувальна справа – 14 (2019-20 н.р.) + 5 (2018-19 н.р.)

Педіатрія - 1 (2019-20 н.р.) + 2 (2018-19 н.р. – повторно 
навчались на 6 курсі) + 1 (2018-19 н.р.)



ПІПб % ПІПб %

Одинак М. Ф. 56,2 Павлюк В. П. 55,4

Мокрій В. М. 55,4 Пилип'як М. В. 55,4

Гладун Х. М. 55,4 Середа В. Ю. 50,8

Гой А. В. 37,7 Шегера В. О. 53,8

Григірчик В. В. 46,2 Сас Є. М. 56,2

Гричанюк О. О. 46,9 Товстенко М. В. 55,4 

Дзюб Д. В. 55,4 Челядин Ю. В. 56,2 

Качанюк Ю. С. 54,6 Микитюк Р. І. 55,4

Лепчук Л. В. 52,3 Бойцун В. Л. 51,5 

Оленюк О. В. 39,2

Не склали іспит

Лікувальна справа

Педіатрія

ПІПб %

Сільман Я. О. 53,8 
Клапцуняк Ю. Ю. 53,8
Кривень М. В. 50,8
Грудін Б. С. 38,5
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Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,20 (4,10) 4,06 (4,11) 

Якісна 
успішність 

89,3 % (81,3 %) 80,8 % (78,3 %) 
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КРОК-2

Екзаменаційна комісія зліва направо: проф. 

Чернюк Н.В., проф. Середюк Н.М., проф. 

Скрипник Н.В.

Екзаменаційна комісія зліва направо: проф. 

Міщук В.Г., декан медичного факультету, проф. 

Яцишин Р.І., Голова ЕК, директор КНП «Івано-

Франківський обласний фтизіопульмонологічний 

центр», Малофій Л.С., проф. Левченко В.А., 

проф. Середюк В.Н., 



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,06 (4,04) 4,01 (4,01) 

Якісна 
успішність 

82,7% (77,8 %) 82,2% (75,4 %) 
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73,1
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КРОК-2

Екзаменаційна комісія: перша проректорка, 

проф. Ерстенюк Г.М., проф. Пилипчук В.І., 

доц. Кузенко Р.Т.

Екзаменаційна комісія: ректор, 

проф. Рожко М.М., проф. Шевчук 

І.М., доц. Пасько А.Я.



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній бал 4,10 (4,06) 4,13 (4, 10) 

Якісна 
успішність 

 83,25% (82,5%) 86,3% (84,1%) 
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КРОК-2

Екзаменаційна комісія: Голова ЕК, директор 

КНП «Івано-Франківський обласний 

фтизіопульмонологічний 

центр», Малофій Л.С., доц. Кобрин Т.З., проф. 

Литвинець Л.Я., доц. Волошинович В.М. 

Екзаменаційна комісія зліва направо: 

проф. Волосянко А.Б.; доц. Урбась О.В. 



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,08 (4,02) 4,03 (4,08) 

Якісна 
успішність 

83,8% (76,5%) 82,2% (78,3%) 
 

75,4

74,3
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ІФНМУ 2020
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КРОК-2

Екзаменаційна комісія зліва направо: 

проф. Макарчук О.М.; доц. Левицький І.В. 

Екзаменаційна комісія справа наліво: 

ректор, проф. Рожко М.М., проф. 

Вакалюк Л.М.; доц. Гінчицька Л.В.



 
Лікувальна 

справа 
Педіатрія 

Середній 
бал 

4,08 (4,03) 4,08 (4,04) 

Якісна 
успішність 

82,7% (78,6%) 79,5 (78,3%) 
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77,5
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КРОК-2

Екзаменаційна комісія зліва направо: 

проф. Мізюк М.І.; доц. Ковальчук Р.Є. 

Екзаменаційна комісія зліва направо: 

ректор, проф. Рожко М.М., доц. Ціхонь З.О., 

доц. Суслик З.Б.
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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»





ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ  

ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ГОЛОВИ ЕК



Кафедрам терапевтичного профілю

Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

1. Доцільно внести доповнення до тематичних планів практичних

занять теми з методології та інтерпретації сучасних методів діагностики –
МСКТ, МРТ, трансторакальної та черезстравохідної ЕхоКГ, а також
полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу, експрес-тестів
(кафедри терапевтичного профілю, інфекційних хвороб, променевої
діагностики).

2. Необхідно адаптувати навчально-методичні матеріали з
врахуванням схем лікування із нових клінічних протоколів та рекомендацій
вітчизняних, американських та європейських професійних асоціацій
терапевтичного скерування, звернувши при цьому увагу передусім на
захворювання, що спричинюють найбільш суттєвий вплив на смертність
населення (вірусні захворювання, COVID-19, ускладнені варіанти ІХС,
артеріальної гіпертензії, цереброваскулярної недостатності).

3. Акцентувати увагу на питання фармакотерапії міокардитів,
ендокардитів, пневмоній, пієлонефритів, вірусних захворювань, особливо
асоційованих з COVID-19 вірусною патологією.



Кафедрам хірургічного профілю

Спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»

1. Покращити знання випускників щодо закритих і відкритих
пошкоджень органів сечо-статевої системи та заочеревинного простору,
зокрема, сечового міхура, сечоводів, нирок, клінічних особливостей
перебігу захворювання, вибору раціонального алгоритму діагностики,
надання невідкладної медичної допомоги, індивідуалізованого методу
хірургічного лікування з врахуванням особливостей мінно-вибухових і
вогнепальних поранень.

2. Внести до навчально-методичних матеріалів інформацію про
оновлені протоколи (наказ Міністерства охорони здоров’я України
05.06.2019 № 1269) надання екстреної медичної допомоги на
дошпитальному етапі з врахуванням міжнародних клінічних рекомендацій та
алгоритму сучасної системи надання невідкладної допомоги за концепцією
ATLS (Advanced Trauma Life Support) при політравмі, понять тріади смерті,
контролю пошкодження (damage control) на різних етапах лікування

3. Доопрацювати алгоритми виконання практичних навичок з
дитячої хірургії (діагностика гострої кишкової непрохідності та спосіб
дезінвагінації кишечника за допомогою пневмоіригографії), сформувавши
для цього блок конкретних клінічних ситуацій.



Кафедрам педіатричного профілю:

Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1. Згідно сучасних вимог до підготовки фахівців вищої освіти галузі
знань «Охорона здоров’я» особливого значення при викладанні педіатрії слід
надавати формуванню професійної комунікативної компетентності і
удосконаленню комунікативного потенціалу майбутніх лікарів. З цією метою
ширше впроваджувати і розвивати такі інноваційні технології як «мозковий
штурм», навчальна дискусія, кейс-метод, які є інструментами формування
таких компетентностей студентів як: вміння висловлювати свою думку,
комунікувати, приймати рішення, працювати в групі, бути креативними.

Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

2. З метою інтеграції освітнього процесу рекомендовано викладачам
кафедр педіатричного профілю в план обстеження курованих студентами
пацієнтів обов’язково включати оцінку фізичного та психомоторного розвитку
дітей різного віку при патологічних станах та проводити порівняння із
відповідними параметрами у здорових.

Спеціальність «ПЕДІАТРІЯ»

3. При проведенні практичних занять зі студентами з дисципліни
«педіатрія» на кафедрах педіатричного профілю надавати увагу питанням
невідкладної допомоги в педіатрії на догоспітальному етапі, що сприятиме
мотивації випускників до поглибленого вивчення цього розділу практичної
педіатрії.



Кафедрі акушерства та гінекології

Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1. З метою підвищення ефективності засвоєння та контролю над
здобуттям студентами необхідних загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей згідно сучасних вимог до підготовки фахівців (постанова
Кабінету Міністрів України від 3.04.19р. №308) додатково розробити клінічні
завдання з акушерства та гінекології.

2. Посилити контроль за оволодінням студентами визначення
внутрішньоутробного стану плода за даними додаткових методів обстеження
(кардіотокографія, біофізичний профіль плода, доплерометрія)

3. Для удосконалення практичних навичок студентів дооснастити
навчально-практичний центр тренажером для пальпації молочної залози.



Кафедрам гігієнічного профілю

Спеціальність «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та «ПЕДІАТРІЯ»

1. Враховуючи недостатній рівень знань студентів з гігієнічної
оцінки якості питної води за даними лабораторного аналізу, розгляду
проєктів лікувально-профілактичних закладів 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 студентів з питань оцінки результатів
гігієнічних досліджень, встановлення факторів ризику для здоров'я,
прогнозування наслідків дії факторів ризику на здоров'я та розробки
гігієнічних заходів, а також розробити тестові завдання із зазначених питань
і ввести в базу тестів підсумкового модульного контролю.

2. Під час вивчення дисципліни «соціальна медицина, організація та
економіка охорони здоров’я» особливу увагу слід приділяти змісту державної
програми медичних гарантій та організаційних заходів забезпечення доступу
до неї різних категорій пацієнтів.



Дякую за увагу! 

Медицина це воістину найблагородніше зі

всіх мистецтв.

Гіппократ


