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РОЗДІЛ І 

РОБОТА РЕКТОРАТУ, АДМІНІСТРАЦІЇ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ, НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ З ПІДГОТОВКИ ДО ВИПУСКНИХ 

ІСПИТІВ У 2022 РОЦІ 

 

1.1. Загальна характеристика випускного курсу 

В 2021-2022 році на випускному курсі фахового медичного коледжу 

ІФНМУ за спеціальністю 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» 

навчалося 59 студентів, з них 48 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст», які навчалися на основі базової загальної середньої 

освіти. З них одна студентка Вітковська Валерія Валеріївна відрахована за 

власним бажанням (наказ №74-с від 21.03.22р.). Також на випускному курсі 

навчалося 11 студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», які навчалися на основі повної загальної середньої освіти. У зв'язку із 

бойовими діями у Херсонській області до них доєдналась ще одна студентка - 

Чегодаєва Тетяна Петрівна (наказ про зарахування за № 134-с від 17.05.22 р.).  

Всі студенти навчались за умовами контракту-договору.  

До випускних іспитів були допущені 59 студентів.  

 

1.2 Дані про Екзаменаційну комісію для випускників освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

Головою Екзаменаційної комісії для випускників освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія 

ортопедична» згідно із 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 к.мед.н., 

доцента кафедри стоматології ПО, завідувача Центру стоматології 

університетської клініки ІФНМУ Тараса Кривенького.  

Для проведення атестації випускників зі спеціальності 221 Стоматологія 

ОПП «Стоматологія ортопедична» 2021/2022 навчального року наказом ректора 

Івано-Франківського національного медичного університету за № 481-д від 

16.05.2022 р. призначено Екзаменеаційну комісію в такому складі: 
 

Миколу РОЖКА 
 

ректора ІФНМУ 

Зіновія ОЖОГАНА 

 

завідувача кафедри ортопедичної стоматології 
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Олександра БУЛЬБУКА директора фахового медичного коледжу 

Володимира РИПАНА  

 

завідувача зуботехнічним відділенням фахового медичного 

коледжу, спеціаліста першої категорії 

Олега КОШКІНА доктора філософії зі спеціальності 221 Стоматологія, 

асистента кафери дитячої стоматології 

Екзаменаторами атестації випускників із спеціальності 221 Стоматологія 

ОПП «Стоматологія ортопедична» призначено: 
 

Олега ШУТАКА доцента кафедри ортопедичної стоматології, 

спеціаліста вищої категорії  

Андрія КОВАЛЮКА к.мед.н., спеціаліста вищої категорії, асистента кафедри 

ортопедичної стоматології 

Юрія 

СУХОРЕБСЬКОГО 

доцента кафедри ортопедичної стоматології, 

спеціаліста вищої категорії 

Андрія БІБЕНА  к.мед.н., спеціаліста вищої категорії, асистента кафедри 

ортопедичної стоматології  

Володимира 

ПЕТРУНІВА 

доцента кафедри дитячої стоматології, спеціаліста 

вищої категорії 

Ігоря ПИЛИПІВА  старшого техніка-лаборанта кафедри ортопедичної 

стоматології  

Степана БОДНАРЧУКА керівника гуртка фахового медичного коледжу 

Володимира 

ПАВЛИШИНА 

завідувача ортопедичного відділення ЦС 

ІФНМУ,спеціаліста першої категорії,  

викладача дисциплін професійної підготовки 

зуботехнічного відділення фахового медичного 

коледжу 

Василя ПЕРЦОВИЧА доцента кафедри анатомії людини  

Для підготовки та проведення Атестації випускників наказом ректора 

Івано-Франківського національного медичного університету «Про призначення 

секретарів Екзаменаційної комісії у фаховому медичному коледжі ІФНМУ на 

2021-2022 навчальний рік» № 454-д від 11.05.2022 року відповідальним 

секретарем Екзаменаційної комісії зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП 

«Стоматологія ортопедична» призначено к.мед.н., спеціаліста вищої категорії, 

викладача дисциплін циклу професійної підготовки зуботехнічного відділення 
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фахового медичного коледжу Світлану ПЕТРИШИН; технічним секретарем – 

спеціаліста першої категорії, викладача дисциплін циклу професійної 

підготовки зуботехнічного відділення фахового медичного коледжу Ірину 

АНАНЕВИЧ. Секретарі Державної кваліфікаційної комісії приступили до 

підготовчого періоду з 23 травня 2022 року. 

Атестація випускників проводилася з 30 червня по 6 липня 2022 року у 

відповідності до розкладу Атестації випускників 2021-2022 навчального року. З 

розкладом атестації та консультацій студенти-випускники були ознайомлені у 

травні 2022 року. 

Дирекцією фахового медичного коледжу та секретаріатом своєчасно 

підготовлена і передана до Екзаменаційної комісії уся необхідна документація, 

зокрема розклад атестації випускників, накази про допуск студентів до складання 

атестації випускників, дані про успішність студентів за увесь період навчання з 

профільних дисциплін ОПП «Стоматологіія ортопедична» та ін. 

 

1.3 Стан навчальної документації і особових справ студентів 

Перевіркою особових справ студентів випускних курсів фахового 

медичного коледжу, проведеною напередодні екзаменів, встановлено, що 

оформлення та зберігання облікової документації та особових справ 

студентів відповідає вимогам щодо ведення основних уніфікованих форм 

первинної документації та внутрішньої звітності закладу освіти, яка пов'язана з 

прийомом та навчанням студентів. 

Особові справи студентів (ф. №  Н–2.01) ведуться секретаріатом 

дирекції коледжу 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. 

На період випускних іспитів оформлені наступні документи: 

- залікові книжки; 

- індивідуальні навчальні плани студентів; 

- особові картки студентів; 

- навчальні картки студентів (ф. № Н–2.03); 
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- протоколи оцінювання знань та вмінь студента, чек-листи для 

проведення Атестації випускників; 

- протокол засідання Екзаменаційної комісії з прийому комплексного 

кваліфікаційної іспиту (ф. У–9.03) 

- протокол засідання Екзаменаційної комісії з присвоєння кваліфікації 

«технік зубний». 

Після закінчення випускних екзаменів 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 в сейфі в спецвідділі. Журнал реєстрації та видачі  

дипломів ведеться правильно і зберігається як документи строгої звітності. 
 

1.4 Реалізація зауважень та пропозицій голови Державної 

кваліфікаційної комісії попереднього 2021 року 

З метою покращення і удосконалення практичної та теоретичної підготовки 

випускників голова Державної кваліфікаційної комісії 2020-2021 навчального 

року висловив наступні рекомендації: 

1. При конструюванні сучасних конструкцій бюгельних протезів ряд 

студентів недостатньо оволоділи методиками виготовлення даних ортопедичних  

конструкцій, в звязку з чим рекомендується оновити навчально-методичні 

матеріали з дисципліни «Техніка виготовлення бюгельних протезів», поглибити 

вивчення сучасних підходів до виготовлення бюгельних протезів на лекціях та 

практичних заняттях. 

2. Під час вивчення циклу професійно-орієнтованих дисциплін зробити 

акцент на поглибленому вивченні методик лиття металів таких, як лиття під 

тиском, відцентрове лиття, вакуумне лиття та ін. Забезпечити оновлення 

навчально-методичних матеріалів сучасними підходами до лиття металів та 

методами обробки конструкцій після литва. 

3. З огляду на світову пандемію COVID-19, при вивченні профільних 

дисципліни внести в тематичні плани правила користування та утилізації засобів 

індивідуального захисту, правила додаткової антисептичної обробки відбитків, 

воскових репродукцій та інструментарію на всіх лабораторних етапах 

виготовлення ортопедичних конструкцій, а також їх безпечної утилізації в разі 

необхідності. 

4. Продовжити роботу над матеріально-технічним забезпеченням 

навчально-практичних центрів кафедри ортопедичної стоматології. 
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З метою реалізації цих зауважень та пропозицій цикловою методичною 

комісією коледжу зі спеціальності «Стоматологія» на профільних кафедрах 

впроваджено в освітній процес оновлені навчально-методичні матеріали з 

дисципліни «Техніка виготовлення бюгельних протезів», поглиблено вивчення 

сучасних підходів до виготовлення бюгельних протезів на лекціях та практичних 

заняттях. 

В тематичні плани внесено вивчення методик лиття металів таких, як лиття 

під тиском, відцентрове лиття, вакуумне лиття та ін. Забезпечено оновлення 

навчально-методичних матеріалів сучасними підходами до лиття металів, та 

методами обробки конструкцій після литва, також були внесені правила 

додаткової антисептичної обробки відбитків, воскових репродукцій та 

інструментарію на всіх лабораторних етапах виготовлення ортопедичних 

конструкцій, їх безпечної утилізації. Проводиться робота над покращенням 

матеріально-технічного забезпечення кафедри ортопедичної стоматології та 

кафедри дитячої стоматології. 

Таким чином, вказані зауваження та пропозиції голови Державної 

кваліфікаційної комісії 2021 року були розглянуті та обговорені на засіданні 

ректорату Івано-Франківського національного медичногоуніверситету від 

12.10.2021 року (протокол №6), засіданні Вченої Ради Івано-Франківського 

національного медичного університету від 02.11.2021 року (протокол №4), 

засіданні Центральної методичної ради Івано-Франківського національного 

медичного університету від 20.10.2021 року (протокол №3), враховані та 

виконані. 
 

РОЗДІЛ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ 

 

2.1 Організація проведення Атестації випускників зі спеціальності 221 

Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» 

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, 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.», 

згідно з Тимчасовим положенням про організацію та проведення атестації 
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здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП 

«Стоматологія ортопедична», затвердженого наказом ректора Університету 

№378-д від 19.04.2022 р., та з урахуванням зауважень голови Державної 

кваліфікаційної комісії зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія 

ортопедична» у 2021 році, в Івано-Франківському національному медичному 

університеті для оцінювання теоретичних та практичних знань випускників було 

проведено випускну атестацію здобувачів фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» в 

дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams. 

Проведення Атестації випускників здійснюється Екзаменаційною комісією. 

До складу Екзаменаційної комісії входять: голова Екзаменаційної комісії, ректор 

Івано-Франківського національного медичного університету, директор фахового 

медичного коледжу ІФНМУ, завідувач зуботехнічним відділенням,  

висококваліфіковані викладачі коледжу, представники галузевих об’єднань 

роботодавців, провідні спеціалісти з числа середнього медичного персоналу. 

Атестація випускників проводиться у фаховому медичному коледжі Івано-

Франківського національного медичного університету за напрямом і 

спеціальностями, передбаченими Постановами Кабінету Міністрів України у 

форматі комплескного кваліфікаційного іспиту, та завершується видачею диплома 

встановленого зразка про рівень освіти й кваліфікації.  

Зважаючи на воєнний стан в державі, опираючись на наказ «Про зміни в 

організації освітнього процесу в Університеті у весняному семестрі 2021-2022 

навчальному році» №501-д від 12.04.2021 р. Атестація випускників проводилася у 

дистанційному режимі на платформі TEAMS Microsoft у вигляді комплексного 

кваліфікаційного іспиту. 

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП 

«Стоматологія ортопедична» проводився в 2 етапи: 

Перший етап – теоретична частина комплексного кваліфікаційного іспиту 

(тестовий комп´ютерний контроль).  

Другий етап – практична частина комплексного кваліфікаційного іспиту 

(практичні навички з 3-ох дисциплін: «Техніка виготовлення знімних протезів», 

«Техніка виготовлення незнімних протезів», «Техніка виготовлення бюгельних 

протезів»). 

 

Структура теоретичної (тестової) частини комплексного 

кваліфікаційного іспиту: 

Тестування включало 100 тестових завдань, які вирішувались протягом 100 

хвилин, а саме: 

- 5 тестових завдань із дисципліни «Зуботехнічне матеріалознавство»; 
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- 30 тестових завдань із дисципліни «Техніка виготовлення знімних протезів»; 

- 35 тестових завдань із дисципліни «Техніка виготовлення незнімних 

протезів»; 

- 20 тестових завдань із дисципліни «Техніка виготовлення бюгельних 

протезів»; 

- 5 тестових завдань із дисципліни «Анатомія та фізіологія з елементами 

біомеханіки жувального апарату людини»; 

- 5 тестових завдань із дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі. 

 

Оцінювання тестових завдань: 

Якісна форма результату подається як «склав» / «не склав». Кількісна форма 

критерію розраховується як відсоток правильно виконаних тестових завдань. Величина 

критерію «склав», згідно рішення Педагогічної ради фахового медичного коледжу 

ІФНМУ (протокол №4 від 16.02.22), встановлена у 2022 році – 56,0% правильних 

відповідей.  

 

Структура практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Кожен студент отримував по одному завданню з кожної дисципліни:  «Техніка 

виготовлення знімних протезів», «Техніка виготовлення незнімних протезів», «Техніка 

виготовлення бюгельних протезів». 

Час відповіді студентом завдання складав 20 хвилин.  

Практичні навички та теоретичні знання випускників оцінювались 

екзаменаторами, членами Екзаменаційної комісії за участю Голови Екзаменаційної 

комісії як для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», так і 

для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

 

Оцінювання практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

В процесі виконання практичних завдань Екзаменаційна комісія оцінює кожну 

практичну навичку із техніки виготовлення знімних протезів, техніки виготовлення 

незнімних протезів та техніки виготовлення бюгельних протезів згідно критеріїв. 

Оцінювання роботи студента проводиться екзаменаторами та членами Екзаменаційної 

комісії під час виконання кожної практичної навички згідно критеріїв. На основі оцінок 

рівнів практичної та теоретичної підготовки, а також із урахуванням оцінки знань із 

дисциплін за час вивчення їх у фаховому медичному коледжі (середній бал з вивчених 

дисциплін), студенту виставлялась одна оцінка. 
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Оцінювання практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту 

студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

 В процесі виконання практичних завдань Екзаменаційна комісія оцінює кожну 

практичну навичку із техніки виготовлення знімних протезів (Z), техніки виготовлення 

незнімних протезів (N) та техніки виготовлення бюгельних протезів (B) згідно 

критеріїв. Оцінювання роботи студента проводиться екзаменаторами та членами 

Екзаменаційної комісії під час виконання кожної практичної навички згідно критеріїв 

від 0 до 10 балів. Максимальна оцінка за виконання завдання з кожної дисципліни 

становить 10 (десять) балів. Результуючий бал (R) за другий етап ККІ визначається, 

як частка суми балів набраної студентом від максимальної кількості балів (тобто 

10,0) із трьох дисциплін (кількість балів отриманих при виконанні практичних 

навичок з дисциплін: Техніка виготовлення знімних протезів (Z), Техніка 

виготовлення незнімних протезів (N), Техніка виготовлення бюгельних протезів 

(B)) і розраховується за формулою: 
 

R = (0,35*Z + 0,4*N + 0,25*B)/10  
 

Коефіцієнти у формулі розраховані відповідно до Програми Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» на рівні фахової 

передвищої освіти, рішення Педагогічної ради фахового медичного коледжу 

ІФНМУ (протокол №4 від 16.02.22). Результуючий бал конвертується в оцінку за 

національною шкалою, шкалою ЄКТС та за 200-бальною шкалою наступним чином: 
 

0,90 -1,00 (90-100%) – від 180 до 200 балів, А, «5», відмінно;  

0,82 - 0,89 (82-89%) – від 160 до 179 балів, В, «4», добре; 

0,75 – 0,81 (75-81%) – від 140 до 159 балів, С, «4», добре; 

0,67 – 0,74 (66-74%) – від 120 до 139 балів, D, «3»,  задовільно; 

0,60 – 0,66 (60-66%) – від 102 до 119 балів, Е, «3», задовільно; 

0,59 і менше – 101 бал і менше, F, «2», незадовільно.  

 

2.2 Результати Комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 

221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» 

Атестація випускників зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія 

ортопедична» проводилася в онлайн режимі на платформі TEAMS Microsoft на базі 

центрального корпусу ІФНМУ. Тестову частину студенти складали на сторінці для 

тестування університетського сайту http://tests.ifnmu.edu.ua/krok/. Кімнати для 

складання Комплексного кваліфікаційного іспиту були укомплектовані для роботи 

екзаменаторів персональними комп’ютерами, вебкамерами, чек-листами для 

оцінювання знань студентів.  

http://tests.ifnmu.edu.ua/krok/


 

10 

 

В результаті першого етапу Комплексного кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична», а саме, тестування 

випускників, всі студенти склали та показали добрий рівень теоретичних знань, який 

значно перевищував величину критерію «склав». 

При проведенні другого етапу Комплексного кваліфікаційного іспиту для 

забезпечення прозорості вибору завдань було створено рандомне жеребкування. 

В дистанційному форматі кожен студент отримував по одному завданню з 

кожної дисципліни: «Техніка виготовлення знімних протезів», «Техніка виготовлення 

незнімних протезів», «Техніка виготовлення бюгельних протезів» згідно вимог 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» і освітньо-професійного 

ступеня «Фахового молодшого бакалавра» та освітньо-професійної програми 

«Стоматологія ортопедична» зі спеціальності 221 Стоматологія. 
 

Результати складання Комплексного кваліфікаційного іспиту представлені 

в таблицях 1, 2, 3 та 4. 
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Таблиця 1 

Результати складання Комплексного кваліфікаційного іспиту 

 у 2019-2022 рр.. 
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2019-

2020 
48 100% 75% 4,09 14 29,28 22 45,76 12 24.96 - - 

2020-

2021 
47 100% 80,85% 4,14 16 34,04 22 46,81 9 19,5 - - 

2021-

2022 
59 100% 78% 4,14 25 42,37 21 35,59 13 22,03 - - 

 

Таблиця 2 

Таблиця результатів проведення практичної частини Комплексного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП 

«Стоматологія ортопедична» у 2022 році для випускників 

 освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

 

Назва дисципліни 

К-ть 

студен

тів 

«5» «4» «3» «2» 

Не 

з'явил

ось 

Середній 

бал  

по 

дисциплі

нах 

Техніка 

виготовлення 

бюгельних 

протезів 

12 
7 

(58,33%) 

1 

(8,33%) 

4 

(33,33%) 
- - 3,83 

Техніка 

виготовлення 

знімних протезів 

12 
7 

(58,33%) 

2 

(16,66%) 

3 

(25%) 
- - 4,33 

Техніка 

виготовлення 

незнімних протезів 

12 
7 

(58,33%) 

3 

(25%%) 

2 

(16,66%) 
- - 4,34 

Загальна оцінка 

кваліфікаційного 

іспиту  

12 
7 

(58,33%) 

2 

(16,66%) 

3 

(25%) 
- - 4,2 
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Таблиця 3 

Таблиця результатів проведення практичної частини  

Комплексного кваліфікаційного іспиту  

зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»  

у 2022 році для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» 

Таблиця 4 

Зведені результати атестації випускників  

зі спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»  

у 2021-2022 н.р. по курсу 

 

Група 
К-ть 

студентів 

Результат оцінювання Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

21 група 24 
8 

(33,33%) 

10 

(41,66%) 

6 

(25%) 
4.04 

21а група 23 
10 

(43,47%) 

9 

(31,13%) 

4 

(17,39%) 
4,16 

22 група 12 
7 

(58.33%) 

2 

(16,66%) 

3 

(25%) 
4,2 

Всього 59 
25 

(42,37%) 

21 

(35,59%) 

13 

(22,03%) 
4,14 

За результатами складання атестації випускників зі спеціальності 221 

Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» середній бал курсу становив - 

4,14 а якісна успішність – 78% 

Згідно з результатами складання іспиту та відмінних результатів протягом 

всього періоду навчання, студенти III курсу 21 та 21а групи Максимів Вероніка, 

Назва дисципліни 

К-ть 

студен

тів 

«5» «4» «3» «2» 

Не 

з'яви

лось 

Середній 

бал по 

дисциплінах 

Техніка 

виготовлення 

бюгельних 

протезів 

47 18 

(38,29%) 

13 

(27,65%) 

16 

(34,04%) 
- - 4,0 

Техніка 

виготовлення 

знімних протезів 

47 17 

(36,17%) 

21 

(44,68%) 

9 

(19,14%) 
- - 4,12 

Техніка 

виготовлення 

незнімних протезів 

47 17 

(36,17%) 

23 

(48,93%) 

7 

(14,89%) 
- - 4,19 

Загальна оцінка 

кваліфікаційного 

іспиту 

47 17 

(36,17%) 

19 

(40,42%) 

11 

(23,40%) 
- - 4,1 
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Фролова Олена, Подюк Микола, Гунчак Ірина, Дзебчук Таїсія, Левицький Сергій, 

Парасюк Юлія отримали дипломи з відзнакою за високі досягнення в навчанні. 

Також варто відмітити студентів, які під час складання іспиту 

продемонстрували відмінні теоретичні знання та грунтовне володіння 

практичними навичками, а саме: студентка ІІ курсу 22 групи Чегодаева Тетяна, 

студенти III курсу 21 та 21а груп: Максимів Вероніка, Фролова Олена, Подюк 

Микола, Гунчак Ірина, Дзебчук Таїсія, Левицький Сергій, Парасюк Юлія. 
 

РОЗДІЛ ІІІ 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 

ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ  

За період навчання за ОПП «Стоматологія ортопедична» студенти 

освоюють дисципліни освітньо-професійної програми протягом 3-ох років та 

освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування (на 

основі базової загальної середньої освіти), Студенти, що навчаються на базі 

повної загальної середньої освіти, освоюють дисципліни освітньо-професійної 

програми протягом 2-ох років. 

Загалом навчання за спеціальністю 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія 

ортопедична» включає наступні цикли підготовки: гуманітарна та соціально-

економічна підготовка, природничо-наукова підготовка, професійна та практична 

підготовка. 

Фундаментальні та профільні дисципліни забезпечуються кафедрами 

ортопедичної стоматології та дитячої стоматології. Професорсько-викладацький 

склад на кафедрі ортопедичної стоматології складає 26 осіб, з яких докторів наук 

–1, кандидатів наук – 23; на кафедрі дитячої стоматології – 27 осіб, з яких 

докторів наук - 1, кандидатів наук – 18. На профільних кафедрах студенти 

впродовж 2-ох років вивчають наступні предмети: Техніка виготовлення знімних 

протезів, Техніка виготовлення незнімних протезів, Техніка виготовлення 

бюгельних протезів, Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій, 

Сучасні технології виготовлення зубних протезів, Зуботехнічне 

матеріалознавство, Моделювання анатомічної форми зубів, Техніка виготовлення 

ортодонтичних конструкцій, Стоматологіячна допомога населенню та 

профілактична медицина.  

Кафедри забезпечені достатньою кількістю навчальних кімнат, 

функціонують навчально-практичні центри, які оснащені навчальним приладдям, 

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

Університету є в наявності робочі навчальні програми з дисциплін, методичні 

рекомендації для викладачів і методичні вказівки для студентів зі всіх розділів, 

які повністю відповідають освітньо-професійній програмі. Для самостійної 
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позааудиторної роботи викладачами розроблено методичні вказівки 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 профільних дисциплін.  

Всі студенти протягом навчальних років забезпечені підручниками, 

відповідно до сучасної програми підготовки зубних техніків. 

У процесі складання Комплексного кваліфікаційного іспиту більшість 

студентів показали високі знання. Основна частина випускників успішно засвоїла 

теоретичні знання та оволоділа практичними навичками. Це свідчить, що 

випускники достатньо підготовлені для самостійної практичної роботи. 
 

РОЗДІЛ IV 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ГОЛОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ 

З метою покращення рівня практичної та теоретичної підготовки 

випускників зі спеціальності 221 Стоматологія освітньо-професійної програми 

«Стоматологія ортопедична» голова Екзаменаційної комісії висловив наступні 

рекомендації:  

1. У деяких студентів виникали труднощі в питаннях проведення методик 

паралелометрії та дублювання моделі при плануванні і виготовленні бюгельних 

протезів із кламерною і сучасними замковими системами фіксації. 

2. У частини студентів виявлено недостатній рівень знань стосовно 

вибору методів гіпсування в кювету і проведення заміни воску на базисну 

пластмасу при виготовленні часткових і повних знімних протезів. 

3. Ряд студентів недостатньо засвоїли питання особливостей 

моделювання і відновлення анатомічної форми фронтальної групи зубів при 

виготовленні металокерамічних незнімних протезів та характеристик і методик 

роботи із керамічними масами. 

4. Продовжити роботу над матеріально-технічним забезпеченням 

навчального процесу на ОПП «Стоматологія ортопедична» кафедри ортопедичної 

стоматології, зокрема, фрезерувальна лінія для виготовлення естетичних протезів 

на основі диоксиду циркону та безметалової кераміки. 

5. Враховуючи воєнний стан в країні поглибити в освітньому процесі 

теоретичну та практичну підготовку студентів із виготовлення сучасних 

ортопедичних апаратів і шин при травматичних і вогнепальних ураженнях 

щелепно-лицевої ділянки, а також на етапах реабілітації поранених у військовий 

час. 
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