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          Організація та порядок проведення практично-орієнтованого 

випускного іспиту на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» здійснюється відповідно до Законів 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», державних й галузевих стандартів 

освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», Положення про 

організацію освітнього процесу в університеті, введеного в дію наказом 

ІФНМУ № 58-д від 31 січня 2015. 

Державна атестація випускників проводиться в ДВНЗ "Івано-

Франківський національний медичний університет» за напрямом «Медицина» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія», що 

передбачено Постановою Кабінету Міністрів України та завершується видачею 

диплома встановленого зразка про рівень освіти і кваліфікації. 

 

 



ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Положення про організацію та порядок проведення Державної 

атестації на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (надалі - Положення) встановлює вимоги до змісту та 

форм Державної атестації, яка має на меті визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки випускника до наступної професійної діяльності. 

Положення розроблене відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для 

спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія», 

затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 «Про затвердження 

складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 

«Медицина». 

Відповідно до галузевих стандартів вищої освіти нормативними 

формами Державної атестації випускників медичного факультету ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст, які об'єктивно і надійно визначають рівень 

освітньої та професійної підготовки, є стандартизований тестовий і практично-

орієнтований випускний іспит, зміст та вимоги до якого установлено у 

складовій галузевих стандартів «Засоби діагностики якості вищої освіти». 

1.2. Державна атестація випускників медичного факультету ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» здійснюється 

Екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної 

частини навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) з 

метою встановлення фактичної відповідності рівня сформованості знань, умінь 

та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми 

(далі - ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (далі - ОКХ). 

1.3. Державна атестація випускників проводиться у формі 

стандартизованого тестового і практично-орієнтованого випускного іспиту. 

1.4. Терміни проведення державної атестації визначаються навчальним 

планом підготовки фахівців та графіком навчального процесу. Державну 

атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального 



плану за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

1.5. Формування Екзаменаційних комісій, організацію роботи та 

контроль за їх діяльністю здійснює ректор. 

1.6. Функціями та обов’язками Екзаменаційної комісії є: 

1.6.1. Комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної 

фахової підготовки студентів-випускників, з метою встановлення відповідності 

їх кваліфікаційного рівня вимогам державних та галузевих стандартів, 

навчальним планам і програмам підготовки; 

1.6.2. Вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної 

кваліфікації та видачу диплома (звичайного чи зразка з відзнакою); 

1.6.3. Розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості 

підготовки фахівців з відповідної спеціальності.  

1.7. Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на практично-

орієнтований випускний іспит обумовлені галузевими стандартами і 

навчальними планами (загалом не більше 6-ти дисциплін). 

1.8. Програма, методика та форма проведення випускного іспиту на 

підставі цього Положення визначаються випускними кафедрами, після 

затвердження профільною та центральною методичними комісіями. 

1.9. Випускники медичного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» забезпечуються програмою практично-

орієнтованого випускного іспиту не пізніше ніж за місяць до проведення 

Державної атестації. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 

2.1. Стандартизований тестовий та практично-орієнтований випускний 

іспит запроваджуються як нормативна форма Державної атестації випускників 

вищих навчальних закладів України, що готують фахівців за напрямом 

підготовки «Медицина», на основі таких документів: 

2.1.1. Закон України «Про вищу освіту». 

2.1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.98 № 1247 «Про 



розроблення державних стандартів вищої освіти». 

2.1.3. Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців 

з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» затверджене  наказ 

Міністерства охорони здоров’я  України від 14.08.98 № 251. 

2.1.4. Типовий навчальний план підготовки фахівців за спеціальностями 

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 23.07.2007 

№ 414. 

2.1.5. Наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 29.11.2002 № 

436 «Про підготовку до затвердження засобів діагностики якості вищої освіти, 

як компоненти галузевих стандартів». 

2.1.6. Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450. 

2.1.7. Наказ МОН України №584 від 24 травня 2013р «Про затвердження 

Положення про порядок створення та організацію роботи державної 

екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України». 

2.1.8. Статут ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» та Положення про Міністерство охорони здоров’я України 

затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року 

№ 467/2011. 

 

3. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 

 

3.1. Стандартизований тестовий Державний іспит – це ліцензійний 

інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему 

ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 

«Медицина» і «Фармація» затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98 № 

251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за № 563/3003, і 

здійснюється Екзаменаційною комісією ДВНЗ «Івано-Франківський 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/du_20110413_467.html


національний медичний університет» та ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та 

«Фармація» при МОЗ України» (далі - Центр тестування). Ліцензійний 

інтегрований іспит є стандартизованим засобом вимірювання рівня 

професійної компетентності фахівця. 

3.2. Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових іспитів 

«Крок 1» і «Крок 2». Складовою частиною Державної атестації випускників 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» є тестовий 

іспит «Крок 2», який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки 

- фахової компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної 

компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст. 

 

4. ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ВИПУСКНИЙ ІСПИТ 

 

4.1. Практично-орієнтований випускний іспит перевіряє готовність 

випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професіональної 

діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне 

завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом 

стандартизованого тестування. 

До складання практично-орієнтованого випускного іспиту допускаються 

студенти, які виконали вимоги навчального плану і освітньо-професійної 

програми із спеціальності в повному обємі. 

Метою практично-орієнтованого випускного іспиту є оцінювання якості 

вирішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних 

умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Іспит проводиться безпосередньо «біля ліжка (крісла) хворого» та у 

навчально-практичному центрі «Медицина» (НПЦ «Медицина») і оцінює 

вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об'єктивне 

обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати 

лабораторних та інструментальних досліджень, встановлювати та 



обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування, 

проводити експертизу працездатності. 

4.2. Зміст практично-орієнтованого випускного іспиту формується згідно 

галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки 

спеціаліста» та галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика спеціаліста» для спеціальності 7.12010001 «Лікувальна 

справа». 

Переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що виносяться на 

практично-орієнтований випускний іспит, ґрунтуються на вимогах ОКХ і 

наведені у додатках 1-4, відповідно до спеціальності.  

4.3. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за 

рішенням Вченої ради має право змінювати ці переліки до 15%, не виходячи за 

межі вимог ОКХ. 

4.4. Практично-орієнтований випускний іспит проводиться 

Екзаменаційною комісією (ЕК) ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» у формі комплексного Державного іспиту. Форма 

проведення практично-орієнтованого випускного іспиту визначається ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» за погодженням з 

МОЗ України. Незалежно від обраної форми проведення практично-

орієнтований випускний іспит складається з двох частин: 

4.4.1. перша частина – безпосередня робота з хворими на іспитах з 

клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних задач на іспиті з гігієни та 

екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я; 

4.4.2. друга частина – демонстрація основних умінь та навичок згідно з 

вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних 

матеріалів, вирішенням ситуаційних задач на базі НПЦ «Медицина». 

Розподіл умінь та навичок між дисциплінами наведений у додатках 1-4 

відповідно до спеціальності згідно з ОКХ. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» за рішенням Вченої Ради може 

доповнювати ці переліки, не виходячи за межі вимог ОКХ. 

4.5. Практично-орієнтований випускний іспит у формі комплексного 



випускного іспиту проводиться з дисциплін, що вказані у навчальному плані з 

відповідної спеціальності, як комплексна перевірка спроможності випускника 

здійснювати професійну діяльність в умовах, що наближені до реальних, і 

демонструвати необхідний рівень сформованості умінь та навичок, що 

визначені відповідною ОКХ. 

Групування у комплекс (комплекси) дисциплін, за якими відповідно до 

навчального плану мають складатися державні випускні екзамени, 

визначається ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

у залежності від спеціальності за погодженням з МОЗ України. 

Для підготовки до комплексного випускного іспиту випускникам 

надається не менше 7 днів. 

Тривалість складання студентом випускного екзамену з дисципліни та 

інтервал між екзаменами в кожній групі мають відповідати існуючій 

нормативній базі. 

Перша частина комплексного випускного іспиту з клінічних 

медичних дисциплін полягає у обстеженні на кожному екзамені хворих у 

присутності екзаменаторів і членів ЕК. При цьому оцінюються уміння та 

навички кожного випускника проводити опитування та об'єктивне обстеження 

хворих, установлювати і обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, 

визначати тактику лікування при захворюваннях згідно з ОКХ. 

Кількість хворих для обстеження визначається кількістю дисциплін, що 

згруповані у комплекс або у комплекси дисциплін. При комплексі з 4-х 

дисциплін для спеціальності «Лікувальна справа», кожен випускник має 

обстежити мінімум трьох хворих різних медичних профілів, у тому числі 

обов'язково одну дитину і одну жінку, інші хворі - за вибором ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». 

Перша частина комплексного випускного іспиту з дисциплін: гігієна 

та екологія, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється 

виконання випускником типових задач діяльності та умінь, пов'язаних з 

плануванням і проведенням санітарно-гігієнічних, профілактичних та 



протиепідемічних заходів, оцінюванням впливу навколишнього середовища на 

стан здоров'я населення, обробкою медичної інформації. 

Екзаменатори і члени ЕК оцінюють уміння та навички випускника та 

заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини 

іспиту (додатки 5 та 6). 

Друга частина комплексного випускного іспиту з клінічних дисциплін 

полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке 

не передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у НПЦ 

«Медицина» і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-

наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач. 

Друга частина комплексного випускного іспиту з гігієни та екології, 

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я полягає у 

вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються вміння кожного 

випускника щодо проведення аналізу та оцінки проекту планування 

лікувально-профілактичного закладу, складання річного звіту про особисту 

виробничу діяльність, ведення медичної документації. 

За рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» випускний екзамен з гігієни та екології, соціальної 

медицини, організації та економіки охорони здоров’я може проходити в 

один етап, під час якого перевіряється виконання випускником типових задач 

діяльності та умінь, що віднесені до першої та другої частини екзамену. 

Результати складання другої частини заносяться до Протоколів 

проведення та оцінювання другої частини іспиту. 

4.6. Оцінювання результатів практично-орієнтованого випускного іспиту 

залежить від обраної форми проведення іспиту. 

У разі проведення практично-орієнтованого іспиту у формі комплексного 

випускного іспиту може виставлятися одна оцінка за комплекс дисциплін або 

окремі оцінки з дисциплін, які входять до комплексу. Це рішення 

затверджується Вченою Радою ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» та погоджується з МОЗ України. 

Результат практично-орієнтованого випускного іспиту визначається в 

оцінках 5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно». 

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних 



Протоколах проведення та оцінювання іспиту. 

Критерії встановлення оцінки: 

5-4,5 бала – «відмінно»; 

4,49-3,5 бала – «добре»; 

3,49-2,51 бала – «задовільно»; 

2,5 бала і менше – «незадовільно». 

Бали визначаються таким чином: 

Виконання типових задач діяльності та умінь, що перевіряються, 

оцінюється балами «1», «0,5» та «0» (виконано, виконано не повністю, не 

виконано). Критерії встановлення балу «0» при виконанні типових задач 

діяльності та умінь, що перевіряються, визначаються МОЗ України. Бали 

вносяться до індивідуальних Протоколів проведення та оцінювання іспиту. 

Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє 

арифметичне всіх балів, що зафіксовані у індивідуальних Протоколах 

проведення та оцінювання відповідної частини іспиту. 

Результуючий бал за практично-орієнтований випускний іспит 

визначається як середнє арифметичне балів першої і другої частин іспиту, 

помножене на коефіцієнт 5. 

 

5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

5.1. Для проведення Державної атестації випускників ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» відповідно до 

спеціальностей випускників щороку створюються окремі Екзаменаційні 

комісії, що діють впродовж календарного року. За наявності великої кількості 

випускників може створюватися декілька комісій з однієї спеціальності, а за 

наявності малої кількості випускників з однієї спеціальності – спільна комісія 

для споріднених спеціальностей. 

5.2. Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови і членів 

Екзаменаційної комісії. Голова ЕК призначається наказом МОЗ України з 

числа провідних спеціалістів (професорів, докторів наук) відповідного 



профілю. Одна і та сама особа може бути головою ЕК в ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» не більше трьох років 

підряд. Голова екзаменаційної комісії:  

 головує на засіданнях ЕК; 

 повинен бути присутнім на всіх засіданнях ЕК; 

 ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;  

 забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого графіку;  

 контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних 

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів ЕК; 

 складає звіт про роботу ЕК. 

До складу ЕК входять: ректор вищого навчального закладу ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», перший проректор, 

проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв'язки), декан факультету або його заступники, завідувачі 

кафедрами, професори, доценти клінічних та гігієнічних кафедр. 

До складу ЕК можуть також входити головні спеціалісти Головного 

управління охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА за їх згодою. 

До участі у роботі ЕК як екзаменатори можуть залучатися професори і 

доценти (старші викладачі) відповідних кафедр (якщо в складі комісії немає 

представників цих кафедр або кількість їх недостатня), а при проведенні 

тестового екзамену «Крок 2» до участі у роботі ЕК залучаються представники 

ДО «Центр тестування при МОЗ України». У цьому разі вони користуються 

правами членів комісії. 

Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів узгоджується з Головою 

комісії і затверджується наказом ректора ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» не пізніше як за місяць до початку 

роботи комісії. 

5.3. Кількість членів Екзаменаційної комісії становить не більше чотирьох 

осіб (в окремих випадках кількість членів державної комісії може бути 

збільшено до шести осіб). 

5.4. Робота ЕК проводиться у терміни, передбачені робочими 



навчальними планами ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Графік роботи ЕК затверджується ректором ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» і доводиться до загального 

відома не пізніше як за місяць до початку проведення Державної атестації 

випускників. 

Декан медичного факультету, Голова ЕК та завідувачі випускних кафедр 

зобов'язані підготувати і подати до Комісії необхідні документи, підготувати 

необхідну кількість хворих та необхідні екзаменаційні матеріали, обладнати 

приміщення для проведення обох частин іспиту. 

5.5. У Екзаменаційну комісію ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» до початку іспитів деканом факультету подаються такі 

документи: 

5.5.1. наказ про допуск студентів до Державної атестації; 

5.5.2. зведена відомість про виконання студентами навчального плану і 

отримані ними оцінки з навчальних дисциплін та практик. 

5.6. Тривалість роботи ЕК ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» не повинна перевищувати 6 академічних годин 

протягом дня. 

5.7. Результати складання випускних іспитів оголошуються у цей же 

день після оформлення протоколів засідання ЕК. Рішення ЕК про оцінку знань, 

умінь і навичок, виявлених під час складання випускного іспиту, а також про 

присвоєння випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та 

видачу йому диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у 

засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос Голови ЕК. 

5.8. У протоколах засідання Екзаменаційної комісії відображаються 

оцінка, отримана студентом під час державної атестації, рішення державної 

комісії про присвоєння студенту освітнього рівня, кваліфікації за відповідним 

напрямом підготовки, спеціальністю та ОКР, а також інформація про видачу 

йому диплома (диплома з відзнакою). 

Студенту, який склав випускні іспити відповідно до вимог освітньо-



кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки, 

рішенням ЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і на 

основі рішення ЕК видається диплом. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% 

навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших 

навчальних дисциплін - оцінки «добре», склав випускні іспити з оцінками 

«відмінно», видається диплом з відзнакою. 

5.9. Студент, який одержав оцінку «незадовільно» при складанні 

стандартизованого тестового екзамену «Крок-2», може повторно скласти його 

один раз Екзаменаційній комісії ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» не раніше ніж через рік, впродовж трьох років. 

Нескладання стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» не є перешкодою 

для складання практично-орієнтованого випускного іспиту. 

Особа, яка не склала стандартизований тестовий державний 

екзамен «Крок-2» повторно, не допускається до подальших перескладань 

без проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту 

Державної атестації. 

Студент, який під час складання випускного іспиту отримав оцінку 

«незадовільно», відраховується з вищого навчального закладу і йому видається 

академічна довідка встановленого зразка ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

Студент, який не склав практично-орієнтований випускний іспит, 

допускається до повторного його складання один раз у наступний термін 

роботи ЕК, впродовж трьох років після закінчення ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

Особа, яка не склала практично-орієнтований випускний іспит повторно, 

не допускається до подальших перескладань, без проходження повторного 

навчання відповідно до нормативного змісту Державної атестації. 

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не 

складали у визначений термін державні іспити, ректором ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» може бути призначена 



додаткова дата складання Державного іспиту (дата складання 

стандартизованого тестового державного іспиту повинна бути узгоджена з ДО 

«Центр тестування») протягом терміну роботи ЕК ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

Для осіб, котрі не склали випускні екзамени, перелік дисциплін 

визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення студентом 

теоретичного курсу. 

5.10. Усі засідання ЕК заносяться до протоколу. Протоколи підписують 

голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. Протягом двох тижнів після 

закінчення роботи ЕК Голова ЕК складає та подає до Департаменту кадрової 

політики та освіти Звіт (копія звіту подається також ректору ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»), в якому: 

5.10.1. відображає рівень практичної підготовки випускників, рівень 

засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ, ОПП, навчального 

плану; 

5.10.2. проводить аналіз і дає оцінку навчально-методичній роботі у 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», вказує на 

недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки 

випускників; 

5.10.3. відображає роботу, яку провів ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», факультет, випускні кафедри, з 

урахуванням зауважень і побажань, зроблених головами попередньої ЕК; 

5.10.4. дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної 

роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

факультету, випускних кафедр, спрямовані на підвищення якості підготовки 

випускників, добору екзаменаторів і членів ЕК та її роботи. 

5.11. Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання 

випускних іспитів приймається на закритому засіданні Екзаменаційної комісії 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів Екзаменаційної 

комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова 

Екзаменаційної комісії має вирішальний голос. 



5.12. Звіт про роботу Екзаменаційної комісії після обговорення на її 

заключному засіданні подається керівнику вищого навчального закладу в двох 

примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи Екзаменаційної 

комісії. 

5.13. Звіт Голови ЕК до початку наступного навчального року 

обговорюються на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», на підставі чого затверджується перелік 

конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки 

випускників, з урахуванням внесених ЕК рекомендацій і пропозицій. 

5.14. Оплата праці Голови та членів ЕК, які не є працівниками 

університету, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. 

Участь у роботі Екзаменаційної комісії членів ЕК - працівників університету 

планується як педагогічне навантаження та зараховується за фактом на 

навчальний рік. 

5.15. Секретарі комісії призначаються розпорядженням декана 

факультету з числа співробітників університету і не є членами комісії. 

Секретарі несуть відповідальність за правильне і своєчасне оформлення 

документів ЕК. Виправлення помилок у документах Екзаменаційної комісії 

підтверджуються підписами Голови і секретарів ЕК. 

5.16. До початку роботи ЕК секретарі повинні отримати у навчальному 

відділі університету та у деканаті факультету підготовки іноземних громадян 

документи (накази, розпорядження, довідки про виконання студентами 

навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки), які необхідні для 

забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК.  

Впродовж терміну роботи Екзаменаційної комісії секретарі ЕК доводять 

до відома Голови і членів ЕК інформацію, що стосується роботи комісії та 

готують інформацію для декана факультету університету про роботу Комісії. 

5.17. Після завершення роботи Екзаменаційної комісії секретарі: 

 подають першому проректору (або в навчальний відділ університету) 

примірник Звіту Голови ЕК,  



 передають примірник Звіт Голови ЕК декану факультету; 

 передають в архів ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» справи складання випускниками медичного факультету з 

результатами випускних іспитів. 

 

6. РОБОТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

6.1. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав випускників 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і 

вповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення спірних 

питань. 

6.2. Комісія створюється у складі Голови та членів апеляційної комісії 

для кожної спеціальності з усіх форм навчання єдина, незалежно від кількості 

Екзаменаційних комісій за цією спеціальністю. Комісія здійснює свою роботу 

у період роботи Екзаменаційнихої комісії. 

6.3. Головою комісії призначається проректор або декан факультету, або 

висококваліфікований науково-педагогічний працівник. Голова та склад 

комісії затверджується наказом ректора ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

6.4.  До роботи апеляційної комісії залучаються експерти 

(висококваліфіковані науково-педагогічні працівники дисциплін, з яких 

складалися екзамени). 

6.5.  Комісія розглядає апеляції випускників з питань порушення 

процедури проведення випускного екзамену, що могло негативно вплинути на 

оцінку Екзаменаційної комісії. 

6.6. Комісією не приймаються апеляції з питань змісту й структури 

білетів, комплексних кваліфікаційних завдань, а також пов'язаних з 

порушенням випускником правил з проведення випускного екзамену. 

6.7.  Апеляція подається у день випускного іспиту безпосередньо Голові 

апеляційної комісії (при його відсутності – заступнику голови або ректору, 

проректору, декану медичного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський 



національний медичний університет»). 

6.8. Апеляція складається у двох примірниках: один передається в 

комісію, а інший, з позначкою особи, що прийняла апеляцію, про прийняття її 

на розгляд у комісію, залишається у випускника.  

6.9. Апеляція розглядається в день її подачі. У випадку затримки 

розгляду апеляції Голова апеляційної комісії повинен проінформувати про це 

Голову Екзаменаційної комісії. 

 

 

Декан медичного факультету                                              Р.І. Яцишин 

 

Погоджено: 

Перший проректор     _________________ Г. М. Ерстенюк 

Начальник юридичного відділу   _________________ О. Я. Сорока 

Начальник навчального відділу   _________________ М. О. Іванців 

Начальнику відділу ЕСТS 

та моніторингу якості освіти             _________________ В.В. Капечук  

 


