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Склад кваліфікаційної комісії фахового медичного 

коледжу ІФНМУ за спеціальністю 221 Стоматологія  

ОПП «Стоматологія ортопедична»

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», наказу
Міністерства охорони здоров’я України №53 від 31.01.2005
року «Про затвердження Положення про організацію та
порядок проведення державної атестації студентів, які
навчаються у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації за напрямом
підготовки «Медицина», рекомендаційного листа МОН
України №1/9-178 від 27.03.2020 року «Щодо завершення
2019/2020 навчального року», наказом ректора ІФНМУ
призначено Головою кваліфікаційної комісії зі спеціальності
221 Стоматологія освітньо-професійної програми
«Стоматологія ортопедична» для випускників-молодших
спеціалістів Обідняка Василя Зіновійовича - доцента
кафедри ортопедичної стоматології Університету.



Згідно наказу ректора ІФНМУ «Про організацію та
порядок проведення Державної атестації
випускників 2019-2020 н.р.» №434-д від 06.04.2020
р. призначені членами Державної кваліфікаційної
комісії зі спеціальності 221 Стоматологія (освітньо-
професійна програма - Стоматологія ортопедична):
Рожко 

Микола Михайлович  - ректор ІФНМУ 

Ожоган

Зіновій Романович  - завідувач кафедри

ортопедичної стоматології

Боцюрко

Юрій Володимирович - директор фахового медичного
коледжу

Костишин Андрій Богданович - завідувач зуботехнічним
відділенням фахового медичного коледжу



Екзаменатори комплексного кваліфікаційного 

екзамену за спеціальністю 221 Стоматологія 

(освітньо-професійна програма - Стоматологія 

ортопедична):

Мізюк Лідія Володимирівна - доцент кафедри

ортопедичної стоматології

Перцович Василь Миколайович - доцент кафедри

анатомії людини

Палійчук Володимир Іванович - асистент кафедри

ортопедичної стоматології

Воляк Юрій Миколайович - асистент кафедри

ортопедичної стоматології



• Виклюк Ігор Васильович - асистент кафедри

ортопедичної стоматологі

• Білоус Орест Теодорович - асистент кафедри

хірургічної стоматології

• Кошкін Олег Євгенович - асистент кафедри

дитячої стоматології

• Рипан Володимир Ігорович - викладач

дисциплін професійної підготовки зуботехнічного

відділення фахового медичного коледжу

• Пилипів Ігор Юрієвич - старший технік-лаборант

кафедри ортопедичної стоматології



Порядок проведення комплексної 

кваліфікаційної атестації 

1 етап – теоретичний (тестовий комп’ютерний
контроль). Тестування включало 100 тестових завдань,
які вирішувались протягом 100 хвилин:
• 20 тестових завдань із предмету «Зуботехнічне

матеріалознавство».
• 20 тестових завдань із предмету «Техніка

виготовлення знімних протезів».
• 20 тестових завдань із предмету «Техніка

виготовлення незнімних протезів».
• 20 тестових завдань із предмету «Техніка

виготовлення бюгельних протезів».
• 20 тестових завдань із предмету «Анатомія та

фізіологія з елементами біомеханіки жувального
апарату людини».



2 етап – практичний, з виставленням однієї оцінки
(навички із 3-х предметів):

«Техніка виготовлення знімних протезів»

«Техніка виготовлення незнімних протезів»

«Техніка виготовлення бюгельних протезів»



Результати складання тестового 
комп'ютерного контролю

Теоретична частина

К-ть

студентів
«5» «4» «3» «2»

Не 

з'явилось

Середній 

бал

21 

група
29

3

10,3%

26

89,7% -
- - 4,1

22

група
19

4

21,1%

12

63,2%

3

15,7% - - 4,05



Методика проведення випускних іспитів 

у 2020 році

У зв’язку із поширенням пандемії COVID-19 та введенням

карантину – оцінювання рівня знань студентів проводилось у

онлайн-режимі, на платформі TEAMS Microsoft ІФНМУ.







Зведена таблиця результатів проведення 

комплексної кваліфікаційної атестації 

К-ть

студентів
«5» «4» «3» «2»

Не 

з'явилось

Середній бал 

з дисциплін

Тестовий компютерний

контроль
48

7

14,5%

38

79,2%

3

6,3% - -
4,08

Техніка виготовлення 

бюгельних протезів
48

14

29,2%

16

33,3%

18

37,5% - -
3,9

Техніка виготовлення 

знімних протезів
48

17

35,4%

16

33,3%

15

31,3% - -
4,04

Техніка виготовлення 

незнімних протезів
48

16

33.3%

22

45,8%

10

20,9%
- - 4,13

Середній бал – 4,04

Якісна успішність – 75%



Результати проведення 

комплексної кваліфікаційної 

атестації 

• Середній бал – 4,04

• Якісна успішність – 75%

• Абсолютна успішність – 100%



ЗАУВАЖЕНЯ ГОЛОВИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ

1. При конструюванні сучасних конструкцій

бюгельних протезів ряд студентів недостатньо

оволоділи сучасними методиками виготовлення

замкових систем фіксації протезів.

2. Частина студентів недостатньо орієнтуються у

виготовленні сучасних естетичних ортопедичних

конструкцій.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


