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Загальна характеристика випускного курсу

Вітчизняні студенти:

⚫ На 5 курсі навчалося 170 студентів; 

⚫ 168 допущено до випускної атестації;

⚫ Із них 5 студентів бюджетної форми 

навчання.

Студенти факультету

підготовки іноземних 

громадян:

⚫ На 5 курсі навчалося 34

студента, допущено до 

випускної атестації 32.



Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії

Згідно Листа МОЗ України за №08.1-30/33394 від 15.12.2017

року «Про затвердження Списку голів екзаменаційних комісій у

2018 році» та наказу ІФНМУ №501-д від 13.04.2018р. - головою

екзаменаційної призначено д.мед.н., доцент, в.о. професора

кафедри стоматології навчально-наукового інституту

післядипломної освіти Івано-Франківського національного

медичного університету Дмитришин Тетяну Миколаївну.

Згідно наказу №501-д від 13.04.2018р. до складу ЕК увійшли:

- проф. Рожко М. М. – ректор університету;

- доц. Бугерчук О. В. – декан стоматологічного факультету;

- проф. Герелюк В. І. – зав. кафедри терапевтичної  

стоматології;

- проф. Ожоган З. Р. – зав. кафедри ортопедичної  

стоматології;

- проф. Мельничук Г. М. – зав. кафедри дитячої стоматології;

- проф. Пюрик В. П. – зав. кафедри хірургічної стоматології.



Загальна інформація про склад 
екзаменаторів

Екзаменатори, 

зокрема:

-доктори наук;

-кандидати наук, 

професори;

-кандидати наук, 

доценти;

-кандидати наук, 

асистенти;

-без наукового 

ступеня.
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Атестація випускників регламентована 
«Положенням про організацію та порядок 

проведення атестації випускників на 
стоматологічному факультеті ІФНМУ», 

введеним в дію наказом ректора № 377-д від 
08.04.2016р.



Методика проведення 
випускних іспитів у 2018 році

Випускний практично-
орієнтований іспит 
складається з 2-х етапів:

ЕТАП ПЕРШИЙ
Ліцензійний інтегрований 

іспит «КРОК 2.  
Стоматологія»

Проводився 31.05.18 р.
Складали іспит 167

вітчизняних студентів та 
34 студента-іноземця

6 студентів перескладали 
іспит



Результати складання ліцензійного 
іспиту «КРОК 2. Стоматологія» за 2016, 

2017, 2018 рр.

2016р. – 75,5% 2017р. – 82% 2018р. – 75,6%



Кількість вітчизняних студентів які не 
склали ліцензійний інтегрований іспит 
«КРОК 2. Стоматологія» в 2016, 2017, 

2018 рр.



Результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту «КРОК 2. 

Стоматологія»



Методика проведення 
Державних іспитів в 2018 році.

Обстеження пацієнтів 
стоматологічного

профілю

Оцінювання рівня 
сформованості умінь та 

навичок

Клінічну базу складання іспиту студенти обирали 
в день іспиту шляхом жеребкування

ЕТАП ДРУГИЙ



Терапевтична стоматологія

Середній бал – 4,01
Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність –72,22%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі 
терапевтичної стоматології

1. Окремі студенти допускали помилки при виконанні
та теоретичному обґрунтуванні методик тимчасового та
постійного шинування зубів із використанням армуючих
стрічок та сучасних адгезивних технологій.



Хірургічна стоматологія

Середній бал – 4,0

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 74,69%



Характеристика узагальнених оцінок
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Зауваження Голови ЕК кафедрі хірургічної 
стоматології

1. Ряд студентів показали низькі знання та робили
помилки при висвітленні захворювань слинних залоз
запального характеру.

2. Деякі студенти недостатньо володіють знаннями з
питань транспортної і лікувальної іммобілізації при
переломах верхньої щелепи.

3. Не в повній мірі відпрацьованими є алгоритми
виконання провідникових анестезій (положення рук).



Ортопедична стоматологія

Середній бал – 4,01
Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 75,93%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі 
ортопедичної стоматології

1. Деякі студенти недостатньо володіють методиками

проведення фіксації незнімних конструкцій та не знають
властивості сучасних цементів.

2. У окремих студентів виникали труднощі під час
визначення і фіксації центрального співвідношення щелеп при
часткових дефектах зубних рядів, відповідно до класифікації
Бетельмана, а також недостатні знання оклюзійних концепцій.



Дитяча стоматологія

Середній бал – 4,01
Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 76,54%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі 
дитячої стоматології

1. Не всі студенти знають особливості препарування
каріозних порожнин під певні види пломбувальних
матеріалів.

2. Частина студентів виявила недостатній рівень
знань щодо методик діагностики зубо-щелепових
аномалій та методів ортодонтичного лікування
незнімними та знімними конструкціями.



Зведені дані про результати атестації 
випускників на стоматологічному факультеті 

в 2018 році

Середній бал – 4,01

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 74,85%

6 випускників
отримали дипломи з відзнакою

16 випускників 2018 року не 
отримали дипломи у зв'язку з 
нескладенням ліцензійного 

інтегрованого іспиту «КРОК-2. 
Стоматологія».  



Результати  складання державного іспиту в 2018 році

студентами факультету підготовки іноземних 

громадян:

Терапевтична
стоматологія

Середній бал – 3,94.
Абсолютна успішність – 96,87%

Якісна успішність – 70,97%

Хірургічна
стоматологія

Середній бал – 3,97.
Абсолютна успішність – 96,87 %

Якісна успішність – 67,74 %

Ортопедична
стоматологія
Середній бал – 4,0.

Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 71,88%

Дитяча
стоматологія

Середній бал – 3,94.
Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 69,05%



Зведені дані про результати складання комплексного 
практично-орієнтованого іспиту факультету підготовки 

іноземних громадян у 2018 році.

Середній бал – 3,96

Абсолютна успішність – 96,8%

Якісна успішність – 69,05%

Результати складання ліцензійного іспиту «КРОК 2. 
Стоматологія» за 2017 (%)  та 2018 (%) рр. 



Зауваження Голови ЕК:

1. Вдосконалити знання студентів щодо правильного
формулювання діагнозу при різних нозологічних
одиницях та вміти його обґрунтовано відобразити в
медичній карті стоматологічного хворого;

2. Випускники не в повній мірі обізнані із
показаннями до використання, структурними
особливостями та фізико-хімічними властивостями
низки матеріалів, що використовуються в усіх розділах
стоматології;

3. При обстеженні пацієнтів студенти недостатньо
враховують лабораторні методи дослідження при різних
стоматологічних захворюваннях та допускають помилки
при інтерпретації їхніх результатів;

4. Ряд студентів показали недостатні навички
виконання алгоритмів дій при невідкладних станах
(колапс та надання медичної допомоги при ньому,
низький рівень знань фармакологічних препаратів для
лікування невідкладних станів).



Пропозиції Голови ЕК:

1. Із метою вдосконалення знань та
вмінь, до яких було зроблено
зауваження, вважаю доцільним включити
їхнє розширене висвітлення в лекційних
матеріалах, самостійній позааудиторній
роботі та окремо виділити ведення
обліково-звітної документації як складову
модуля з кожної стоматологічної
дисципліни.

2. Оптимізувати та структуризувати
банк та зміст ситуаційних задач в складі
ПОДІ.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


