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Загальна характеристика випускного 
курсу

Вітчизняні студенти:

⚫ На 5 курсі навчалося 124 студенти.

⚫ Із них 7 студентів бюджетної форми навчання

⚫ 114 допущено до складання випускних іспитів;
10 – лише до перескладання ліцензійного іспиту
«Крок 2. Стоматологія».

Студенти факультету

підготовки іноземних

громадян:

⚫ На 5 курсі навчалося

10 студентів.



Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії

Наказом № 434-д від 06.04.2020 року “Про організацію та

порядок проведення Державної атестації випускників у 2019-

2020 навчальному році” головою екзаменаційної комісії

призначено Палійчука І. В., д.мед.н., професора, завідувача

кафедри стоматології Навчально-наукового інституту

післядипломної освіти, Заслуженого винахідника України.

Згідно наказу 459-д від 14.04.2020 року до складу

екзаменаційної комісії 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 4

-кандидати наук, професори 1

-кандидати наук, доценти 29

-кандидати наук, асистенти 2

-без наукового ступеня -



У 2020 році ПОВІ проводилась за новим регламентом у формі
об’єктивного структурованого клінічного іспиту, згідно
"Положення про організацію та порядок проведення Державної
атестації випускників ІФНМУ зі спеціальності 7.12010005
Стоматологія", введеного в дію наказом ректора за № 1469-д від
29.11.2019р.



Із урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні, 

згідно наказу ректора за №511-д «Про зміни в організації 

навчального процесу та завершення 2019/2020 навчального 

року» від 08.05.2020 р., атестація випускників ІФНМУ за 

спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія» проводилась 

ДИСТАНЦІЙНО

у відповідності до:

▪ Постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 р. №211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом СОVID-19» зі
змінами від 22.04.2020 та 04.05.2020
року;

▪ листа МОН України від 27.03.2020 р.
№1/9-178 «Щодо завершення 2019/20
навчального року»;

▪ рішення Вченої ради Університету від
08.05.2020 року, протокол №4.



Методика проведення 
випускних іспитів в 2020 році.

Практично-
орієнтований
випускний
іспит (ПОВІ)
складався
з 2-х етапів:

Етап перший

Випускний іспит у дистанційному режимі з
використанням програми TEAMS із обов’язковим аудіо-
та відеозв’язком на 6 визначених локаціях



Студент долучався до іспиту (on-line) з використанням
під’єднаного до мережі Internet та налаштованою
програмою Microsoft Teams ноутбуку чи стаціонарного
комп’ютера із відеокамерою, мікрофоном та динаміком.
Кожен студент приєднувався до конференції один раз у
визначені дату і час, та складав дистанційно іспит з 4
стоматологічних дисциплін.

Обов’язковим 
був аудіо- та 
відеозапис 
процедури 

іспиту

Пакет завдань та вибір 
екзаменаційної 

команди проводився 
випадковим чином у 

день складання іспиту 



Екзамен
аційна 

бригада 
1

Екзамена
ційна 

бригада 
2

Екзамена
ційна 

бригада 
3

Екзамена
ційна 

бригада 
4

Екзамена
ційна 

бригада 
5

Екзамена
ційна 

бригада 
6

Час

студ. 1 студ. 2 студ. 3 студ. 4 студ. 5 студ. 6 800– 920

Перерва 920– 930

студ. 7 студ. 8 студ. 9 студ. 10 студ. 11 студ. 12 930– 1050

Перерва 1050– 1100

студ. 1 студ. 2 студ. 3 студ. 4 студ. 5 студ. 6 1100– 1220

Перерва 1220– 1230

студ. 7 студ. 8 студ. 9 студ. 10 студ. 11 студ. 12 1230– 1350

Обговорення результатів іспиту 1350– 1430

Оголошення результатів (online) 1430

Хронометраж ПОВІ 

Було створено 6 екзаменаційних бригад. Кожна бригада мала в
своєму складі чотирьох профільних екзаменаторів з терапевтичної,
хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології, одного
екзаменатора з питань загальномедичних маніпуляцій і одного
екзаменаційного секретаря.



Терапевтична стоматологія

Середній бал – 4,02
Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність –77,19%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови екзаменаційної комісії 
кафедрі терапевтичної стоматології

Частина випускників допускала помилки
стосовно питань підготовки кюреток Грейсі до
проведення мануального видалення зубних
відкладень.



Дитяча стоматологія

Середній бал – 4,03
Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність –79,1%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі дитячої 
стоматології

Окремі студенти недостатньо володіють
описом методики проведення мандибулярної
анестезії у дітей.



Ортопедична стоматологія

Середній бал – 4,03
Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність –75,44%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі 
ортопедичної стоматології

Ряд студентів виявили недостатній рівень
знань стосовно методик препарування опорних
зубів та формування уступів під штучні коронки
і вініри.



Хірургічна стоматологія

Середній бал – 4,03
Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність –78,07%



Характеристика узагальнених оцінок



Зауваження Голови ЕК кафедрі хірургічної 
стоматології

1. Деякі студенти допускали помилки при
висвітленні анатомічного обґрунтування анестезії
біля нижньощелепного отвору.

2. Ряд студентів недостатньо знали діагностику і
лікування невралгії трійчастого нерва.



Етап другий

Ліцензійний інтегрований 
іспит 

«Крок 2. Стоматологія»

Проводився 11.06.2020 р.

Складали іспит 121 

вітчизняний студент та

9 студентів-іноземців

10 студентів перескладали 

іспит



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



Кількість студентів, які не склали 
ліцензійний інтегрований іспит «Крок -2. 
Стоматологія» у 2018, 2019, 2020 роках



Результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту «КРОК 2. 

Стоматологія»



Зведені дані про результати атестації 
випускників на стоматологічному 

факультеті в 2020 році

Шість випускників
отримали дипломи з відзнакою

Шість випускників 2020 року 
не отримали дипломи у зв'язку 
з нескладанням ліцензійного 

інтегрованого іспиту «КРОК-2. 
Стоматологія».  

Середній бал – 4,02

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 76,97%



Результати  складання державного іспиту в 2020 році

студентами факультету підготовки іноземних 

громадян:

Терапевтична
стоматологія

Середній бал – 4,08.
Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 83,33%

Хірургічна
стоматологія

Середній бал – 4,08.
Абсолютна успішність – 100 %
Якісна успішність – 66,67 %

Ортопедична
стоматологія

Середній бал – 3,92.
Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 66,67%

Дитяча
стоматологія
Середній бал – 4,0.

Абсолютна успішність – 100%
Якісна успішність – 66,67%



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

підготовки іноземних громадян у 2020 році.

Середній бал – 4,02.

Абсолютна успішність – 100%

Якісна успішність – 70,83%

“5” – 11,1% 
“5 ” і “4” – 33,4%
“4” – 22,2%
“4” і “3” – 22,2%
“3” – 11,1%
“2” – 0%

Результати складання ліцензійного іспиту “КРОК-2. 
Стоматологія” за 2019 (%)  та 2020 (%) роки. 



Зауваження Голови ЕК

1. Окремі студенти показали недостатній
рівень знань стосовно питань пальпації
регіональних лімфатичних вузлів.

2. У деяких студентів виникали труднощі під
час планування конструкції бюгельних
протезів і розміщення їх складових елементів у
залежності від клінічної ситуації.

3. У деяких студентів виникли труднощі при
описанні діаграми Хаулея-Герберта-Гербста.



Пропозиції Голови ЕК

1. На практичних заняттях відпрацьовувати
методики:
• пальпації різних груп лімфатичних вузлів;
• антропометричних вимірювань гіпсових моделей;
• мандибулярної анестезії;
• мануального видалення зубних відкладень;
• препарування опорних зубів та формування уступів.

2. На лекційних та практичних заняттях
акцентувати увагу на питаннях:
❑ діагностики зубо-щелепової системи та лікування

невралгії трійчастого нерва;
❑ планування конструкцій бюгельних протезів та

розміщення їх складових елементів у залежності від
клінічної ситуації.



3. У зв’язку з проведенням з 2021 року випускної
атестації здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» у формі об’єктивного структурованого
клінічного іспиту, оптимізувати базу практичних
навичок і алгоритмів їх виконання та проводити
постійну роботу над удосконаленням методики
складання і оцінювання іспиту (проведення пілотного
ОСКІ для студентів 3-5 курсів, тренінги для
екзаменаторів, тощо).

4. Продовжити роботу з матеріально-технічного
наповнення НПЦ «Стоматологія» новітнім обладнанням,
що буде використовуватися як на практичних заняттях,
так і під час атестації випускників у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


