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РОЗДІЛ І 

РОБОТА РЕКТОРАТУ, АДМІНІСТРАЦІЇ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ, НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ З ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ 

ВИПУСКНИКІВ У 2022 РОЦІ 

 

1.1. Загальна характеристика випускного курсу 

В 2021-2022 навчальному році на випускному курсі фахового медичного 

коледжу за спеціальністю 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 

навчалося 32 студенти на основі базової загальної середньої освіти. У зв'язку із 

бойовими діями у Луганській області області, до них доєдналась ще одна 

студентка Сінянська Анна (наказ про зарахування за № 109-с від 25.04.22 р.), яка 

навчалася у Старобільському медичному фаховому коледжі.  

Всі студенти навчались за умовами контракту-договору. 

До випускних іспитів були допущені 33 студенти із 33.  

 

1.2 Дані про Екзаменаційну комісію 

Головою Екзаменаційної комісії для випускників спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» наказом ректора Івано-Франківського національного 

медичного університету «Про організацію та порядок проведення атестації 

випускників у 2021-2022 н.р.» №298-д від 29.03.2022 р. призначено т.в.о. 

завідувача Івано-Франківської станції екстренної швидкої медичної допомоги 

Джигіту Ярослава Михайловича.  

Для проведення атестації випускників із спеціальності 223 Медсестринство 

ОПП «Лікувальна справа» 2021/2022 навчального року наказом ректора Івано-

Франківського національного медичного університету №481-д від 16.05.2022 р. 

призначено членами Екзаменаційної комісії в такому складі: 

 

Ганну ЕРСТЕНЮК  

 

першого проректора ІФНМУ 

Нестора СЕРЕДЮКА  

 

завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства 

Олександра БУЛЬБУКА  директора фахового медичного коледжу 

 

Галину ГВОЗДЕЦЬКУ завідувача сестринським відділенням  

Оксану ГОТЮР 

 

доцента кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства 

 

Віталія ГЛОВ’ЯКА завідувача фельдшерським відділенням 



 

 

 

Екзаменаторами комплексного кваліфікаційного іспиту із спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» призначено: 

  

Наталію ГАЙНАЛЬ  

 

доцента кафедри внутрішньої  

медицини №2 та медсестринства 

Надію ІВАНІВ  

 

викладача терапевтичних дисциплін фахового 

медичного коледжу 

Володимира ГУДИВКА 

 

Андрія ПАВЛЯКА   

 

доцента кафедри хірургії №1 та дитячої хі  

 

доцента кафедри хірургії  

стоматологічного факультету рургії 

Івана МЕЛЬНИКА  

 

доцента кафедри хірургії  

стоматологічного факультету 

Наталію КОСТИШИН  

 

асистента кафедри пропедевтики педіатрії 

Богдану ТКАЧ  

Богдану ПАВЛИКІВСЬКУ 

асистента кафедри пропедевтики педіатрії 

доцента кафедри пропедевтики педіатрії 

Ольгу МАЛИШЕВСЬКУ к.т.н, асистента кафедри гігієни та екології 

Мар’яну ІВАНЦІВ  

 

викладача охорони праці та охорони праці в галузі 

фахового медичного коледжу 

Анну ОВЧАР ст.викладача кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

Ігоря ЗАГАЙКЕВИЧА викладача кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

Владлену ГАНАС викладача кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

Ірину БАСЮГУ 

 

доцента кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. 

Ланового 

Наталію ДРОГОМИРЕЦЬКУ доцента кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. 

Ланового 

 

Для підготовки та проведення Атестації випускників наказом ректора Івано-

Франківського національного медичного університету «Про призначення 

секретарів Екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників у 

фаховому медичному коледжі ІФНМУ на 2021-2022 навчальний рік» № 454-д від 

11.05.2022 року, відповідальним секретарем Екзаменаційної комісії зі 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» призначена 

Роксолана РИБЧИНСЬКА – викладачка української мови фахового медичного 

коледжу;  



 

 

технічними секретарями: викладачка акушерства фахового медичного 

коледжу Наталія КОСТЯК; викладачка педіатрії фахового медичного коледжу 

Ірина КАЗІМИРЧУК; асистентка кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства Надія БАРИЛА.  

Секретарі екзаменаційної комісії приступили до підготовчого періоду з 23 

травня 2022 року. 

Атестація випускників  проведена 29 червня 2022 року у відповідності до 

розкладу Атестації випускників 2021-2022 навчального року. З розкладом 

атестації та консультацій студенти-випускники були ознайомлені до 29 травня 

2022 року. 

Дирекцією фахового медичного коледжу та секретаріатом екзаменаційної 

комісії (ЕК) своєчасно підготовлена і передана до екзаменаційної комісії уся 

необхідна документація, зокрема розклад атестації випускників, накази про 

допуск студентів до складання Атестації, дані про успішність студентів за увесь 

період навчання з профільних дисциплін  та інші. 

 

1.3 Стан навчальної документації та особових справ студентів 

Навчальнo-методична документація ведеться у відповідності з 

«Положенням про фаховий медичний коледж». 

Перевіркою особових справ студентів  випускних курсів фахового 

медичного коледжу, проведеною напередодні іспиту, встановлено, що 

оформлення та зберігання облікової документації та особових справ студентів 

відповідають вимогам щодо ведення основних уніфікованих форм первинної 

документації та внутрішньої звітності ВНЗ, яка пов'язана з прийомом та 

навчанням студентів. 

Особові справи студентів ведуться канцелярією по студентським 

справам, зберігаються в спеціальних папках та сейфах, містять усі документи, що 

стосуються студентів: 

- свідоцтво із додатком про здобуття базової загальної середньої 

освіти; 

- свідоцтво із додатком про здобуття повної загальної середньої 

освіти  

- згода на збір та обробку персональних даних; 

- договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом 

та фізичною (юридичною) особою; 

- накази про зарахування, переведення з курсу на курс чи 

відрахування. 

Під час Атестації випускників оформлені наступні документи: 

- залікові книжки студентів; 

- особові картки студентів; 



 

 

- навчальні картки студентів; 

- протоколи оцінювання знань та вмінь студента Комплексного 

кваліфікаційного іспиту; 

- протокол засідання Екзаменаційної комісії з прийому атестації 

випускників (ф. У-9.03) 

- протокол засідання Екзаменаційної комісії з присвоєння кваліфікації 

«фельдшер». 

Після закінчення Комплексного кваліфікаційноо іспиту особові справи 

передаються на зберігання до архіву Івано-Франківського національного 

медичного університету.  

Приміщення архіву відповідає вимогам для зберігання документації. 

Особові справи студентів зберігаються в спеціальних папках відповідно до 

алфавіту за роками випуску. 

Дипломи зберігаються у сейфі фахового медичного коледжу ІФНМУ. 

Журнал реєстрації та видачі дипломів ведеться правильно і зберігається як 

документи строгої звітності. 

 

1.4 Реалізація зауважень та пропозицій голови кваліфікаційної комісії 

попереднього 2021 року. 

З метою покращення рівня практичної та теоретичної підготовки 

випускників ОПП «Лікувальна справа» голова Екзаменаційної комісії висловив 

наступні рекомендації: 

1. Оновити навчально-методичні матеріали для студентів, грунтуючись 

на принципі інтеграції дисциплін, що входять до Атестації випускників, з 

включенням взірців усіх клінічних задач по невідкладних станах для фельдшера та 

алгоритми їх вирішення.  

2. Для покращення виконання практичних навичок студентами, 

випускаючим кафедрам уніфікувати перелік практичних навичок необхідних для 

засвоєння випускниками спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна 

справа» та внести відповідні зміни до матеріалів для проведення Атестації 

випускників, розробити чіткі алгоритми відповідей. 

3. Для більш ефективнішого та стандартизованого навчання студентів 

оновити матеріально-технічне оснащення навчально-практичних центрів. 

4. Продовжити роботу над вдосконаленням інформаційно-

комп’ютерного забезпечення освітнього процесу з циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

5. Оновити базу навчально-методичної літератури (посібники, 

підручники) згідно вимог сьогодення для покращення теоретичної підготовки 

студентів. 



 

 

6. Враховуючи світову пандемію COVID-19 внести питання та клінічні 

задачі на тематику: «Особливості перебігу вірусних пневмоній спричинених 

COVID – 19, особливості надання невідкладної допомоги». 

Пропозиції та зауваження голови кваліфікаційної комісії зі спеціальності 

223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» обговорювались на засіданні 

циклової методичної комісії зі спеціальності 223 Медсестринство (протокол №1 

від 21.09.2021 року), засіданні ректорату ІФНМУ (протокол №6 від 12.10.2021 

року), засіданні Вченої ради ІФНМУ (протокол №14 від 02.11.2021 року), 

Центральній методичній раді ІФНМУ (протокол №3 від 20.10.2021року). 

 

З метою реалізації цих зауважень та  пропозицій було проведено наступні 

заходи: 

1. Розроблено зміни та доповнення до робочої програми із дисциплін 

«Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Невідкладні стани у хірургії», 

враховуючи світові та європейські методичні рекомендації і протоколи надання 

невідкладної допомоги. 

2. Уніфіковано перелік необхідних сучасних практичних навичок із 

наступних дисициплін: Акушерство і гінекологія, Внутрішня медицина, Педіатрія, 

Хірургія, Військова-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій, 

розроблено алгоритми їх виконання. Дані навички включені до завдань на 

підсумкові контролі (диференційовані заліки, іспити). 

3. Проведено оновлення матеріально-технічної бази навчально-

практичний центру «Медсестринство» кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства безконтактними термометрами, пульсоксиметрами. 

4. Вдосконалено інформаційно-комп’ютерне забезпечення освітнього 

процесу з циклу професійно-орієнтованих дисциплін шляхом оновлення бази 

тестових завдань «Віртуального пацієнта». 

5. Підготовлено та видано «Навчальний посібник для практичної 

підготовки студентів  спеціальності 223 Медсестринство» (Ред. Середюк Н.М., 

Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов'як В.Г. та ін.– Івано-Франківськ: Видавництво 

ІФНМУ, 2022 – 351 с.). 

6. Розроблено зміни та доповнення до робочих програм із дисциплін: 

«Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», 

«Інфектологія» та включено тематику: «Особливості перебігу вірусних пневмоній 

спричинених COVID–19, особливості надання невідкладної допомоги». 

Таким чином, вказані зауваження та пропозиції Голови екзаменаційної 

комісії 2021 року були враховані та виконані. 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ 

ВИПУСКНИКІВ 

 

2.1 Організація проведення атестації випускників зі спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа». 

Опираючись на Тимчасове положення про організацію та порядок 

проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 

«Медсестринство» освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» у 

фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету (наказ ректора Івано-Франківського національного медичного 

університету від 19 квітня 2022 р. № 378-д), згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2022 № 376 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497», наказу МОЗ України від 

19.03.2022р. № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони 

здоров’я України», освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший 

спеціаліст» та з врахуванням зауважень голови Державної кваліфікаційної комісії 

зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 2021 р. в Івано-

Франківському національному медичному університеті, було проведено Атестацію 

випускників зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа». Так 

як «Крок М. Лікувальна справа» відмінений, Атестація випускників проводилася у 

вигляді Комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Проведення Атестації випускників (АВ) забезпечується Екзаменаційною  

комісією (ЕК). До складу ЕК входять: голова ЕК, ректор Івано-Франківського 

національного медичного університету, перша проректорка, директор фахового 

медичного коледжу ІФНМУ, завідувач фельдшерським відділенням, завідувачка 

сестринським відділенням, висококваліфіковані викладачі коледжу. 

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 223 «Медсестринство» ОПП 

«Лікувальна справа», зважаючи на військово-політичну ситуацію, агресію та розпочату 

війну російською федерацією, опираючись на Закон України від 24 лютого 2022 року № 

2102-IX Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні», Указ Президента України від 22 травня 2022 року №341 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», Закон України «Про правовий режим воєнного 

стану» зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2259-IX від 12.05.2022, Тимчасове 

положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа», 

наказ ректора Університету №283-д від 16.03.2022 р. «Про особливості організації 

освітнього процесу в умовах воєнного стану», наказ ректора Університету №298-д від 

29.03.2022 р. «Про організацію та порядок проведення атестації випускників у 2021-



 

 

2022 н.р.», проводиться в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Кожний студент під час дистанційного проходження іспиту вирішував 

ситуаційниі задачі з надання невідкладної долікарської допомоги, які включали: 

невідкладні стани в хірургії, невідкладні стани в педіатрії, невідкладні стани в 

акушерстві та гінекології, невідкладні стани у внутрішній медицині, ситуаційні задачі з 

основ охорони праці та охорони праці в галузі, військово-медичної підготовки та 

медицини надзвичайних ситуацій, а також згідно вимог Освітньо-професійної програми 

«Лікувальна справа» зі спеціальності 223 «Медсестринство». 

Задачі згруповані у пакети, котрі включають: 

- виконання завдань з невідкладних станів у хірургії, невідкладних станів в 

педіатрії, невідкладних станів в акушерстві та гінекології, невідкладних станів у 

внутрішній медицині, військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних 

ситуацій та ситуаційних задач з основ охорони праці та охорони праці в галузі. 

Для виконання завдань студенту виділялось по 40 хвилин на екзаменаційний 

пакет. При проведенні Комплексного кваліфікаційного іспиту для забезпечення 

прозорості вибору завдань було створено рандомне жеребкування. 

Питання підготовки, ситуаційні задачі та перелік практичних навиків до 

Атестації випускників 2022 року неодноразово обговорювалися на засіданнях 

профільних кафедр, на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальності 223 

«Медсестринство», де розглянуто і схвалено «Матеріали для атестації випускників 

за спеціальністю 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» фахового 

медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету». 

Проводилася робота з так званою «групою ризику» студентів, які мають 

низькі показники успішності за результатами контрольних зрізів, організовано 

додаткові консультативні години та індивідуальні консультації в онлайн режимі.  

Для підготовки студентів-випускників до АВ видано «Навчальний посібник 

для  практичної підготовки студентів  спеціальності 223 Медсестринство // Ред. 

Середюк Н.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов'як В.Г. та ін. – навчальний 

посібник для студентів спеціальності 223 Медсестринство – Івано-Франківськ: 

Видавництво ІФНМУ, 2022 – 351 с.»  

 

2.2. Результати комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» 

ККІ зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» проводився в 

онлайн режимі, використовуючи платформу Microsoft TEAMS. 

Кожний студент під час дистанційного проходження іспиту вирішував 

ситуаційниі задачі з надання невідкладної долікарської допомоги, які включали 

невідкладні стани в хірургії, невідкладні стани в педіатрії, невідкладні стани в 

невідкладні стани в акушерстві та гінекології, невідкладні стани в внутрішній медицині, 



 

 

ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі та ситуаційні задачі з 

військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій згідно вимог 

Освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 

«Медсестринство». 

Результати складання комплексної кваліфікаційної атестації представлені в 

таблицях 2.3.1 і 2.3.2. 

Таблиця 2.2.1 

Результати складання комплексного кваліфікаційного іспиту у 2017-2022 рр. 
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2017-

2018 
53 100% 77,4 % 4,04 14 26.4 27 50,9 12 22,6 - 

- 

 

2018-

2019 
48 100% 79,2% 4,08 14 29,2 24 50,0 10 20,3 - - 

2019-

2020 
51 100% 70,6% 4,0 15 29,4 21 41,2 15 29,4 - - 

2020-

2021 
40 100% 75% 4,07 13 32,5 17 42,5 10 40,0 - - 

2021-

2022 
33 100% 78,8% 4,13 10 30,3 16 48,5 7 21,2   

 

Таблиця 2.2.2. 

Зведені результати атестації випускників зі спеціальності 223 Медсестринство 

ОПП «Лікувальна справа» у 2021-2022 н.р. по курсу 

Група Кількість 
Результат оцінювання 

Середній бал 
«відмінно» «добре» «задовільно» 

30 група 22 5 12 5 4,0 

30а група 11 5 4 2 4,27 

Всього 33 10 16 7 4,13 

 

 



 

 

 

 

Результати складання ККІ зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП 

«Лікувальна справа» по дисциплінах: 

 

З розділу «Внутрішня медицина» результати іспиту наступні:  

30  група: середній бал – 3,9, якісна успішність – 77,3 %; 

30 а група: середній бал – 4,36, якісна успішність – 81,9 %; 

Середній бал по курсу – 4,13, якісна успішність – 79,6 %. 

 

З розділу «Хірургія» студенти показали такі знання:  

30  група: середній бал – 4,05, якісна успішність –78,9 %; 

30а група: середній бал – 4,09, якісна успішність – 72,7 %; 

Середній бал по курсу – 4,07, якісна успішність – 75,8%. 

 

З розділу «Педіатрія» отримано наступні результати: 

30 група: середній бал – 4,09, якісна успішність – 81,8 %; 

30 а група: середній бал – 4,18, якісна успішність – 72,7 %; 

Середній бал по курсу – 4,14 якісна успішність – 77,3 %. 

 

З  розділу «Акушерство та гінекологія» знання та вміння студентів 

наступні:  

30 група: середній бал – 3,63, якісна успішність – 59,1 %; 

30а група: середній бал – 4,27, якісна успішність –81,8 %; 

Середній бал  по курсу – 3,95, якісна успішність – 70,5 %. 

 

З  розділу «Екстренна медицина та військово - медична підготовка» 

знання та вміння студентів наступні:  

30 група: середній бал – 4,09, якісна успішність – 72,7 %; 

30а група: середній бал – 4,36, якісна успішність –81,8 %; 

Середній бал  по курсу – 4,2, якісна успішність – 77,3 %. 

 

З  розділу «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» знання та 

вміння студентів наступні:  

30 група: середній бал – 3,9, якісна успішність –68,2 %; 

30а група: середній бал – 4,45, якісна успішність –81,8 %; 

Середній бал  по курсу – 4,2, якісна успішність – 75,0 %. 

 



 

 

В загальному підсумку на відмінно оцінено знання 10 студентів, добрі 

знання  показали 16 студентів, задовільну оцінку отримали 7 студентів.  

В цілому за результатами комплексного іспиту середній бал склав 4,13, 

якісна успішність – 78,8 %. 

РОЗДІЛ ІІІ 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 

ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ  

 

Загальна чисельність педагогічних та науково-педагогічних працівників 

фахового медичного коледжу, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 

223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» становить 148 осіб, з яких 4 

викладача-методиста, 38 викладачів є кандидатами медичних наук, з них 15 

доцентів із 34 кафедр університету. 

За час навчання молодші спеціалісти спеціальності 223 Медсестринство 

ОПП «Лікувальна справа» освоюють 49 дисциплін протягом 4-х років (на основі 

базової загальної середньої освіти). Студенти освоюють також цикл 

загальноосвітніх дисциплін упродовж 1-2 курсу навчання. 

Загалом навчання за спеціальністю 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна 

справа» включає наступні цикли підготовки: гуманітарна та соціально-економічна 

підготовка, природничо-наукова підготовка, професійна та практична підготовка. 

Базовими кафедрами із фундаментальних медичних дисциплін є кафедра 

анатомії, кафедра фізіології та кафедра фармакології, де вивчаються відповідні 

предмети.  

Випускною являється кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства. 

Професорсько-викладацький склад на випускній кафедрі складає 21 особа, з яких 

докторів наук – 3, кандидатів наук – 13. На кафедрі внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства студенти впродовж 3 років вивчають наступні дисципліни: Догляд 

за хворими та медична маніпуляційна техніка, Медична та соціальна реабілітація, 

Внутрішня медицина, Невідкладні стани у внутрішній медицині. 

Профільна підготовка здійснюється також на базі кафедри хірургії 

стоматологічного факультету, кафедри пропедевтики педіатрії, кафедри  акушерства 

та гінекології ім.І.Д.Ланового. На цих кафедрах навчання ведуть професори та 

доценти, викладачі-методисти, викладачі І категорії. 

Кафедри забезпечені достатньою кількістю навчальних кімнат, 

функціонують навчально-практичні центри, які оснащені навчальним приладдям, 

таблицями, муляжами, інструментарієм. На кафедрах і в методичному кабінеті 

Університету є в наявності робочі навчальні програми, методичні розробки для 

викладачів і методичні вказівки для студентів зі всіх розділів, які повністю 

відповідають освітньо-професійній програмі. Для самостійної позааудиторної 

роботи викладачами розроблено методичні рекомендації в межах годин відповідно 



 

 

до програми за навчальним планом. Згідно програми підготовлені і видані 

контрольні завдання та методичні рекомендації для самостійного вивчення 

студентами розділів і тем по догляду за хворими  та медичній маніпуляційній 

техніці, внутрішній медицині, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, 

невідкладних станах, медичній та соціальній реабілітації військово-медичній 

підготовці. 

Відповідно до Тимчасового положення про організацію та порядок 

проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 

«Медсестринство» освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» у 

фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету (наказ ректора Івано-Франківського національного медичного 

університету від «19» квітня 2022р. № 378-д), згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.03.2022 № 376 «Про внесення зміни до постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497», наказу МОЗ України від 

19.03.2022р. № 505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони 

здоров’я України», освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший 

спеціаліст» Міністерства освіти та науки України, та з врахуванням зауважень 

голови екзаменаційної комісії зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП 

«Лікувальна справа» 2021 р. в Івано-Франківському національному медичному 

університеті, з врахуванням зауважень попередніх голів ЕК видано «Матеріали до 

атестації випускників зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна 

справа», якими користувалися екзаменатори та студенти. У вказаних «Матеріалах 

атестації випускників» ретельно описані методики проведення Атестації з 

переліком завдань по усіх дисциплінах із зразком еталону відповіді, критеріями 

оцінки знань та списком рекомендованої літератури. 

Всі студенти протягом навчальних років забезпечені підручниками, 

написаними відповідно до сучасної програми підготовки фельдшерів. 

У процесі складання комплексного кваліфікаційного іспиту більшість 

студентів показали глибокі знання. Студенти вміють, поставити попередній 

діагноз, провести диференційну діагностику та надати невідкладну долікарську 

допомогу.  

Глибокі знання показали такі студенти: Морохова Ганна, Бреславська Олеся, 

Шатров Олег, Сеньків Василина, Савків Олена, Сінянська Анна. 



 

 

 

РОЗДІЛ IV 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГОЛОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 

 

З метою покращення рівня практичної та теоретичної підготовки 

випускників спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» голова 

екзаменаційної комісії висловив наступні рекомендації: 

1. Внести в програму підготовки з дисциплін Хірургія та Невідкладні стани в 

хірургії тематику: «Методи зупинки кровотечі за допомогою турнікетів/джгутів 

різних типів у відповідності до міжнародних рекомендацій».  

2. Уніфікувати та адаптувати питання з надання екстренної допомоги до 

міжнародних стандартів тактичної медицини (ТЕСС, ТСЗ). 

3. Включити питання військово-польової гігієни при вивченні дисциплін 

гігієнічного профілю. 

4. Посилити практичну підготовку з проведення венопункцій та вакуумного 

забору крові. 

5. Оновити базу навчально-методичної літератури (посібники, підручники) 

згідно вимог сьогодення для покращення теоретичної підготовки студентів. 

6. Дооснастити навчально-практичні центри турнікетами різних зразків, 

назофаренгіальними трубками, пневмошинами, венозними катетерами та 

вакуумними системами забору крові.  

 

РОЗДІЛ V 

ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ,  

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Звіт про результати складання атестації випускників на 4 курсі спеціальності 

223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» фахового медичного коледжу в 

2022 році був заслуханий та обговорений на засіданні Вченої Ради Івано-

Франківського національного медичного університету 08 липня 2022 року, 

протокол №11.  

Зі звітом виступив голова екзаменаційної комісії т.в.о. завідувача Івано-

Франківської станції екстренної швидкої медичної допомоги Джигіта Ярослав 

Михайлович. Звіт голова екзаменаційної комісії розміщений на сайті ІФНМУ на 

сторінці «Оголошення деканатів ІФНМУ». 

 

 



 

 

 


