
ЗВІТ
Голови екзаменаційної комісії                    

д.мед.н., професора

Василюка Сергія Михайловича,                                

за спеціальністю 7.110101  “Лікувальна справа” 

у ІФНМУ 

2020 рік



Загальна характеристика 

випускного курсу факультету 

підготовки іноземних громадян

◼ В 2019-2020 році на 6-му курсі факультету 

підготовки іноземних громадян  навчалось 

154 студентів (додатково 4 студентів було 

поновлено на ліцензійний іспит крок 2) за 

спеціальністю «Лікувальна справа.



Загальна інформація про 
склад екзаменаційної комісії
на ФПІГ

◼ Наказом МОЗ України від 27.03.2020 року № 1/9 - 178 “Про затвердження Списку

голів екзаменаційних комісій у 2020 році” головою ЕК призначено Василюка С.М.,

д. мед. н., професора, завідувача кафедри хірургії №1 Івано-Франківський

національний медичний університет.

◼ наказу від 06.04.2020 року № 434-д до складу  ЕК на ФПІГ увійшли:

– проф. Ерстенюк А.М. – перший проректор

– проф. Соломчак Д.Б. – декан факультету

– проф. Оринчак М.А. – голова предметної комісії з терапії

– проф. Гуцуляк А.І. – голова предметної комісії з хірургії

– проф. Кочерга З.Р. – голова предметної комісії з педіатрії

– доц. Стовбан І.В. – голова предметної комісії з гігієни

– проф. Пахаренко Л.В, – голова предметної комісії з акушерства

– доц. Остафійчук С.В. - член ЕК

– доц. Лотовська Т.В. - член ЕК

– Проф.Костіцька І.О. – член ЕК



Методика проведення 
випускних іспитів в 2020 році

◼ Перший етап

– У зв’язку із поширенням пандемії COVID 19 та 

введенням карантину - оцінювання рівня 

сформованості знань студентів  проводилось в 

режимі ONLINE,  за допомогою програми 

TEAMS 



Внутрішня медицина

◼ Середній бал – 3,87

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність –64,2%



Зауваження Голови ЕК кафедрам 
терапевтичного профілю

1. З метою покращення рівня  професійної підготовки  
студентів на всіх  клінічних кафедрах слід 
застосовувати наскрізний алгоритм обстеження 
пацієнта. Зокрема. незалежно від профілю 
захворювання намагатись створювати умови для 
засвоєння студентами навичок діагностики з першого 
погляду на пацієнта, визначення основних скарг, що 
будуть вказувати на ураження певної системи   
організму людини та  визначать напрямок подальшого 
діагностичного пошуку.

2. В екзаменаційні задачі  вкючати більше питань з 
невідкладних станів, їх диференціальної діагностики та  
першої допомоги



Зауваження Голови ЕК кафедрам 
терапевтичного профілю

3.  Англомовним студентам необхідно пропонувати 
засвоєння уніфікованих специфічних медичних 
англомовних термінів, широко вживаних в світовій 
медичній літературі, починаючи з базових кафедр.

4.   Забезпечити викладачів і студентів ФПІЗГ англо-
українськими та українсько-англійськими 
фразеологічними  профільними (спеціалізованими) 
словниками, що сприятиме підвищенню рівня створення 
англомовних уніфікованих методичних матеріалів  на 
кожній кафедрі та  оптимізувати педагогічний процес 
вцілому



Хірургія, дитяча хірургія

◼ Середній бал – 3,86

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність – 63,9%



Зауваження Голови ЕК кафедрам 
хірургічного профілю

1. Збільшити кількість завдань з клінічними прикладами –
патологією органів черевної порожнини.

2. В завданні 10 замінити фотографію – шина Дітеріхса
представлена не повністю (відсутня внутрішня планка).

3. Добавити завдання з дитячої хірургії.



Педіатрія, дитячі інфекції

◼ Середній бал – 3,83

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність – 57,8%



Зауваження Голови ЕК кафедрам 
педіатричного профілю

◼ 1. Доповнити екземенаційні завдання проведенням 
практичних навиків з невідкладних станів в Педіатрії 
(наприклад реанімація новонародженого).

◼ 2. Доповнити екземенаційні питання оцінкою фізичного 
та нервово-психічного розвитку, та питаннями з 
інфекційних захворювань дитячого віку з послідуючим 
лікуванням та профілактикою захворювання (календар 
щеплень).



Акушерство і гінекологія

◼ Середній бал – 3,81

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність – 66,6 %



Зауваження Голови ЕК кафедрі 
акушерства та гінекології

◼ 1. Скоротити текст завдань станції 3, тому що клінічні
задачі є довгими і це приводить до складності вкластись
в лімітований час для відповіді.

◼ 2. Рекомендовано звернути більше уваги та відпрацювати
алгоритм навички «Діагностика внутрішньоутробного
стану плода за даними кардіотокограми та біофізичного
профілю плода» на практичних заняттях, адже у частини
студентів це завдання викликало труднощі.



Гігієна та екологія, соціальна 
медицина, організація та 
економіка охорони здоров’я

◼ Середній бал – 3,87

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність – 68,4%



Зауваження Голови ЕК кафедрам 
гігієнічного профілю

◼ З гігієнічних дисциплін окремі студенти показали 
недостатній рівень знань з деяких питань, зокрема:

◼ - гігієнічної оцінки харчового статусу та потреб 
індивідуума в основних біологічно-активних речовинах та 
енергії;

◼ - з питань змісту універсального покриття в охороні 
здоров’я та організаційних заходів забезпечення доступу 
до нього різних верств населення.



Зведені дані про результати атестації 
випускників факультету підготовки 
іноземних громадян в 2020році

◼ Середній бал – 3,84

◼ Абсолютна успішність – 100%

◼ Якісна успішність – 42,21%



Методика проведення 
випускних іспитів в 2020 році

◼ Другий  етап - ліцензійний інтегрований іспит 

“Крок 2

– Проводився 10 червня 2020 р.

– Складали іспит 158 студентів-іноземців              

(154 випускники і 4 випускників , які 

перескладали іспит).



Результати складання 
ліцензійного іспиту “КРОК-2” за 
2018, 2019, 2020 рр.

2019 рік

2020 рік



Кількість студентів які не склали 
ліцензійний інтегрований іспит “Крок 2” 
у 2018, 2019,2020 рр.

2019 рік

2020рік

2018 рік



Результати складання стандартизованого 
державного іспиту – ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 2»



Зведені дані про результати складання комплексного 

практично-орієнтованого іспиту факультету 

підготовки іноземних громадян у 2019 році.

Середній бал – 3,84

Абсолютна успішність —

100%

Якісна успішність – 42,21 %

“5” – 7,15% 

“5 ” і “4” – 29,22%

“4” – 5,84%

“4” і “3” – 37,66%

“3” – 12,34%

“5 ”,“4” і “3” – 7,79%

“2” – 0%



Пропозиції Голови ЕК щодо 
поліпшення якості професійної 
підготовки випускників

◼ В цілому загальна характеристика підготовки іноземних 
фахівців із напряму підготовки «Лікувальна справа» є 
достатньою.

◼ Недоліки допущені у підготовці фахівців в окремих випадках 
стосуються вмінь з об’єктивного обстеження, вибору 
найбільш інформативних методів діагностики та трактування 
новітніх лабораторних показників. 

◼ Зауважень щодо забезпечення роботи Екзаменаційної комісії 
під час практично-орієнтованого випускного іспиту немає.



Дякую за увагу!


