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Захсlrllt,t tI{oJl() гliдг,ttт,tlвки до llel]il(aBllOl(} ictttttl llat i.ilц.;iiti"l- jl;iitiчjii
22З Медсес'Iр1,1Нс'I'во :за ocBit,}JboK) llр()гра\,ttlttl Al(\,1llcpJlllil1 ct!lla}jij 1,

20l В-201 9 навчацьному рtlui

1.1. Вихiднi положення
державний екзамен

Стандарr-}, виrцоi tlcBi,l,ri }'KpaTlrlr !Ё!i{;

Вiдповrдно до Стандарту Вищоl освi,rи в у,,lилll.ttlli lзtлбраttrl c.ll)\Kl\,,i)\
завдаНь де1l>ttавноi' атестацii Bип)cKHtlltiB _]l |.'lllt) ] Ililci\ I!lilI\i lJill);-|jilr'',,
дер}кавний екзамеrл зi сrrецiальцостl" якиri Bi:tб,r,tlaclIl,Crl \.2 е.г;lltlt . Iur)pdiii,ii;:l
ЧасТина у cPoPMi лiцензiйног'о tctrttTr lil)olt IVl. ]i.} llplt}it 1.1liitlt Ililt]iiiil:i

{ерrкавний екза}4еН вклк)чаС :jавllанFtя j tiOlJ\{il{,1.1l]illl\ ,ii.It-:iil.tti-iili i, i,,:

спецiальttосr l 22З N4едСестринство Акуlшерськit cпl]illJii.
<Внутрiшня медицина), кI Iе, iаr-рiя>>, <<AKvtшe1.lc l,i]())). ,tl itttll;t;. ii)i j;i,,

KOсHoBtt охорони лрачi та охорона праrri га:lчзi>.
1.2. Щiлi й функцiТ державноt.о ек}амену
tержавний екзамен повинеН визIlача,гt{ iliBerrb jilct]L)L}lllrt u l\1.,{iil'lil\lti

матерiалliв наведен[lх више с]lахtlвих ;1t.lСЦИtl_ritt" tlrлiг.itr; arllrti:tl i iiiill
аНаЛiЗ\'ВаТИ СКЛаДНi Клiнiчнt сит\,ацiТ. ,|B1,1tJt?i ltl Ilp()lteс]li. :ll(l ijill;.:
ВИКОРИСТ'ОВУВа'ГИ НабУТi ЗНаННЯ у свОiЙ фаховlii 1,а rrpo(leciйiio-[}ctj)l iiilli
дiяльностi.

fiеРХ<аВНИй еКЗаМеН С Продоt})кенняNI clcBt t i] bOt (_} гll]()L{t_.|\,, jli_i}ij,,ir) j1' ]1l ]

частиtlоЮ ,3аверша-lьноlо етапч пi.tгtllовliIi \l().l().tIII|1\ CllcIl,,:i.tir.l:tl .l ,'.l,
сРельдrлерiв та лаборан.гi в.

lliЛi ДеРltаВНОГО eКl]aМettY з_\,N,lовJlк)ють 1 ittlt,tl (;l гir;Ltil' i',r,li)iJtii)t(, ,] ijl1l,,

контролъ та оцiнка рiвня сРаховlrх медиllних. гIси\().l()l llllIilx _illiliii). ()iiiil\i:ilii.lr,
студентоNI протягом навчання.

Реалiзацiя цiсi фУнкr-rii припускас переRtрli\ \4cT().ilt]jl()t 1Lt}jt.j.\ l i:

ТеОРеТИЧНИХ ГlРИНr{ИПiВ. ПРОбЛеПr iпc1-1tlrtce1-1b FlавсдеllI]х tзtlItlc,itlci{1.1!l.,l1li (r

TaKo)I( вьliннЯ i'x вИкорисlовvваlIl в ltHa.tiii \lс.tIlllllи\ lil t'trlliit.tt,tltrt )iltliIIl
практи ч н iй дrя.;l bHoc,l i.

Ваrкливе знаt{еннЯ N{а€j фу,нкuiя BиrIBjlell}lji liaBllLi{)li ljlIi)l]:iCiii1,,
практиtiН}tх завдаFtъ, конкРет,l]огО ана,liзу пробл е пл ни х с и-гу,а r i i l:i

fiеря<авний екзамен вико}lу€ ще й ва}кJlиI]\,, t]}lx,,l]Il\ d,\,ilt<liiitl, ii],,i,

ВИЯВЛЯ€ТЬСЯ У ВПliННi СТУДеНТа caittцtlcTir'lHo. .ttlt i,ttttl ij rttlc,tj.l()}illi:
висловлюваl,И cBoi професiйнl переконilL{}Jя, -i,ltiйctti<lH,;tT,t.t |;:!1,1i)ii:{)}i-i|lt}"]it] ]ii
критично оцiнкlвати BlacHi знанltя j ttittзи.tt.tt.

!ерrrtавний екзамеН за \/мOВ всебiчlJоГ'() ltttl_i,lilr ittllri l)c j_\ jtl;!'i'l:i1.1

лозволя€ найбi"llьш вичерлно з"яс\/t};гги 1-1озлtтлlвttlrй -lirc-Bi,l l а Itc.t(-l.illiir i,,

l



ОРГаНlЗаЦII. ]MlcTl Й пlето.tицt Rиl(JаlаtlIIя t|lltхtlви\ . tllcIllllt.IlIl. :i l;li;.l,j,

caMtlcTiйIloi' роботи cT1,.teH l,i в.

ВСе Це Да€ ]\,1О)Iflивiсть визIiачи,ги KoI{]ipeTHt захt1.1il ILi().,ltl ),,iti)Cliоliii.,tuiiii;,i
ВИКЛаДанtlя. накресJити шляхи п()JiпtItсн}lrI Bia( \l()lB я ili\ lii t,iI;]. 11;1li \lil('t ii
ix викладання.

ТаКипl llиноI\{" дер}кавний ек:замеrI в зI{аt{но бiльLrril"l ,uil-r;. iitti;t; l}ci),Jiji iiji
iСПИтИ, С Засобом всебiчного tsll.]lиt]y на особис,t iclb сг\,it'лilil i iii]i
контрольн,ч, lliзнаваJlьну та вихоlзнr, (lt,,Hrtttii',

1.3. Загальнi вtlплог}t до о;lганiзаrriТ лержавноI-о iспи.t.y
органlзацiйна пiдготовка до дерriавного eKjaN,I9tI\,, lIpol]tl,]lil{bcri ]l 1.1i{ii) ;

НаКаЗОМ ДИРеКТОРа УЧИЛИЩа uПро с'гвОрення le1l,ttaBttt,lt rtBa_пittltKltltiiittiil
коптiсii та органiзацiю i порядок гlрове:{ення дер;Iiаtlttоi а tcLltil]tii' Brlll\ clii;tiыii,
СПеЦiаЛЬНОСТi 22З N4едсес'rринство ]а OcBil tIboK) пl]()граý,l(ilti ,,\li\,ii!ci]lr,i,il
С1lРаВа У 20l8-20l9 НаВчалЬному роцi, BlltlvctcoBi ttиtt.ltсltзi ]\jt"l,\).]{l{tiil1 l,.r)\1]|,l

разоN{ з навчальною частиною tlрганi,зr KlTt, lli.,tl tlTtllзttr {о ,l{Cp)}iiltiI1()l i;

екзамену за заздfu,Iегiдь розробленL{N,I IIланоN,l.

ДЛЯ ПiДГОТОtsкИ i складан}lя державного iсttи,гr Btt,,Ii",iriCi,l,Crt 1]с \{,:ljilii_,

п'яти навча-I]ь]lих днiв, 11ротяго]\I яких оргаlt1]\ с,гься lIp()tje,]lсiIHJt {l)\,iit)i]t]\ i.i
iнди вlд) альн и\ конс\ л ьтацiй.

l . ;[. Фо рл!уIза н ня iЩержав H[Ix екзаменацil"rн и х tco ltt i с i l-r (r1 Е К i
Прийом ДержаВНого екЗаý,Iену здiйснк)(,ться f{ep;ltaBHoltl c}iзil\ic:ttatltiititlt,,

копliсiсЮ. flержавна екзаМенацiйна колliсiя фОРпl1,'1;16,Jд lltoplLtltO lli_i ilci)t\j..
проведення iспиту В межах f ержавноТ екзit\,{сн1,1цiйrrоi' rtobr ic;l ,;]i

спецiальнiстю :] числа викJIадаЦькOгО склаJ{\' LiI.iклоl]t{х Nle'I,(),i1.1L{l{t]\ ir(lliii-.ti;
терапевТиtlно-ltс_liаtlэи.lних _1исцИплitt. ДкrшсрсЬКrl-\illrllr i,,lltt,r -[llLl,il.; l:,

на ,tолi з l,оловаN{и - висококвалiфtковани\{и (lахirзшял,tи в оГ;-лliс l i lt;li]li,lillti
наук, якi очолюють лiкувально-про(liлак,гичгri )/c.l.itljOBi,l rt jc tl -ia tlil;t;ti.l i

11ерсональний склаД ко,viсii затвердх(устьсЯ lllиpeliT()p()Nl 1liltr1"l1lliitit llc tltJtli1l!.-
як за мiсяць до початку дер)I(авного eкlJilNteнy,

1.5. Про перелiк документiв та Тх пiдl"отовlt}I :l;rя.l1[lli
У lеря<авну екзаменаrriЙнУ комiсiю до l1ol-{a1,1t!I jlePllraP,Ft()I-(l cIi,;ilfuIt]ii\,

подаються TaKi докуNrенти:
- наказ директора про допуск стl,денr-iв до _tc-pzltail]lIol.; tcllIll\ jit

ПОДаНням завiдl.gп.liв вiддiлень;



- ЗВеДеНа ВlДО]\{lс'гь Ilpo tsиконан}{я с],\/деt-{,I,а^" t] [till]tlil. lbll( \ l t) ti" lllii\, : ,

отри]\,Iанi ними оцiнки ,] ,tеоретичних та пpaKl,!1rttltlx д1,IсIlиti.llIt. ;l1\li,.,:,

виробничих та пеl]еддиплом ноТ гrрактик тошlо,

Для офорп,r;rення протоколlв fiержавгrоl' cK]allclrllrtililrtli tio\li.ii
признаLIа€ться секретар.

l.б. Розклад державного eк:}aМetlY ,га c|lttpп,tt,B:ttl;llt t,t(. til. {\

екзам ена цiлiнrlх студентськ[Iх груп
РoзклaДДеpя(aBнoГoекЗаменУскЛаДаСТЬсЯl]ас'Г),,lltli1li{]\'{.l'И|)сti!rliii1

навчальноi роботи, за,гверджу€ться директороьt i :tt,,111l.IIl1 },c}l ,lt) t]i.,lt)1,1il it,;",

ч.tасникiв державнOго екза]\{ену не пiзнiLrrе як,]i.t r.liсяtlь,t(l йrlл-tl ili)liil'liit,

Списки навLIальних груп складак),гься HaBltiLlb}t()l() {{iic,l l.ilit}tt, li:. Illr, r], i,,.,

до затвердхiеt{Oго розкладу, Ко;кна ДЕК приi:lN,lat( Jil _I.Cl{b ii.ii,l,ir i}r,1,

екзаNlенацiйну групу

Д.гrя складання дерхiiспиl-\/ liaBllaJlbtlOtO Lliiсl,rl1I()к) cllcIlli.1.1],!i,

видiляються i закрiплюються за ДЕК постiйнi аулrrторiТ,

1.7. N'Iетодика проведення Koнcy',lь,тtll{iti (iH;rrlBiirlji1-Iь,lirlx i r 1l"ч lit}liiE.\;

Пiд tIac пi:готовки _1о icпlriiB lзc,-ltIK\ l)oJll, Bt tilpait,ii, lir)ili,,..,l,i ti

ЗазвичаЙ ко>lснiЙ групi передбачено передекзztьtенititiлitlt t1oltt.\ _li, {li,rlr

кожноi дисципJliни, що виноситься на дер)ItавllиЙ tспи,г

Консультаurя N,Iа€ установчий характер. Torr.tl, BOHzi Opl,alil |\,t lbL,.\l .i.lji
окреt\lоI групи стулентiв lla ca\lo\l\ пullаlк} tellrlitrr. iзll t,i.lutt,,lrr i,1,1

пiдгот,овки Ёr складання дер}кавноt,,о екзаýlеF{у.

На консу.ГrьтацiТ пропонYюl,ься \4етодрlчt{i 1]еNоl\Iсндаrti[ ] t)l)l;iilt;,rrr;,

самостiйноТ роботи в перiод пiдготовки до дер}кавноt,о eKзaN{eH\ .

На консультацii викладач розповiда€ ст) дента\,1.

о про принципи груп},вання питань в eKзaN,]ellartiiirrrax Г_li.lс |il.\.
. про r,liсце (аудиторlТ)" час та порядоli I1pt)Bc.lciIl1rl icrlt1,1,\ .

о про режим роботи в днi гti.tt tlговкll f\) icпlll\.
о про мето_]иtlнi вказiвки до lli:гогоl-tliи irtlluBc.i.cliltя lc|],,i,;,i1,1,,,,.

екзаN{ену.
Консультацiя пlас на плетi надати студенl,аilчl ltoilo]vlOl,\ \,i]illjLiciilli ,l,ti,ll ,

наriбiльш складних tIитань фахових :lисttttплiн Ця Kоilcvjlbt,litii;+ iIpoiз().iill,i,ill")i

напередо:нi iспит\ для oкpeMloi' гр) пll crrдellr itl

Викладач рекоменду€ студентаN,l ]а,]дfulегi;tь c(lclpпl}/Rit l1.1 ittl t.lltllil, iIti it!.;

вони бажають отримати додатi(овi пояснення. I_!e" зрозr,N,ll.]i(). ltc IзiJli.lilr)iIll{

N,Iожливостi для кожного ст.удента задавати своi IlиlанtIя ttiд .1дa гtl]оRd.iеiiн,(;

консультацiI. Доцiльно такоr( на консу,rlьташiТ пpotiilat;ti.]\,Ba I Il rraiiOi.tr,i,,



ПОПrИРеН1 ПОМИЛКИ, ЯК1 ДОЛУСКаJrИ С'Г!'jlеН'ГI4 В I'IОllеРý-'Дii1\ li]\ tla\ ij.l

дер),кiспитi.

Консулы,ацlю N{O}I(Ha проводити r, (_litpb,ri \(lip\,,i ji(ji о с i()-l_\ ,/ jii гt.t,.l,
викjтадаа{iв, якi входять до складу fiержавноТ eK.Ja \ic t]i,tl ll ii t l tl t r;r ) \,l ic i i

1.8. Nlетодичнi рекомендацiТ:r пiдготовкII екзаl]}Iенilцil:IItIIх l]l{l,il}i}l

Пiдготовка i формування екзаN,Iенацiйних бrлетiв с ол}IllN,I :t tllliiбi.,ibilr

складних iвlдповiд?tтьних питань, I'1ри Тх форлr\ваt]lll \Jt)/Iitla K()1)1,1t]l\lBi:l,iilr,]ii

двома рiзни м и пijlхолаNl и.

Перший полягас у збере>ltегlнi спсши(lirtll lttl;lttitli ,lIlcLil,ili.i;i;r.i ii..:

поJrегпiу€ вирiшення оlэганiзаrtiЙних \lо\,1сlt1,1tз: itli Iilllll}l tl}]i}tjc,-lf tiii.,]

консультацiЙ, пiдведення пiдсуплкiв iспитiв гошо. ;\;re \{O)ltjltJt]e ,l1\lC],lti()ltllttlril

окреNlих питань

!ругий пiдхlд комtплексний, cllcTertHlti,t_ яl].l)l(, ctlГitlltl u^l]lj]t] j \Llr
наскрiзних проблеNt фаховоi пiдготовки, У цьо\1\, Bi.]ltit,,lli.\ -,h,:jll\,]t"illtrliili;l

питання повиннi форму,ватисrI на .]асада\ \leT().-l(i_ltlI i,llitll ,, l,. jii.tricll:l;:

актуальностi з Irогляду на сучаснi вltrrоги. Бe,jvrttltltttl. .]а tillill\! lli. it,,.l,
LIастина питань },lo}Ke залишитися по]а \,вагою _r K.ll1.1il.ti}] cli iil\icjilttlliiitll,,
бiлетiв Тому доцiльно включати Тх в бiлет,1,1 як ci]\locTil:iHi пlt,ганiIri,

1.9. Пiдготовка та характер екзtlменацiйнlrх бi.,reTirr

]спит проводиться за бiлетаь,rи, складеLlи\,Ilt tli_ttttlBt.ltl,, ,ill til]t)l i]il\iji
дер}I(авного екзамену. КожниЙr бlлеr, скJltlда[l,ься ,] п'я гIl ili,l iiiiit, _\, ii.,,,;,,,; ,

ситуаuiЙних клiнiчних задач rз запитаннями до них }, форrrl itillrt)tr.ili!1.,

практичних навичок. що дас tNl()lr пеllевiрtl trl jllаllня i Hrlrllllri с l\ t",!|lt;.

клiнiчних дисttиплiн.
Бiлети затверд)I(уються го-г]оваN,Iи вI,Iп\,скORl-,iх Ktllriciii" ,,it1}]|,iill)l]tlli

ytl илища.

II. оргАнIзАцIя I провЕдЕння дЕр}кАвного EK:}Ah{EHУ

2. 1. Вихiднi умови Тлtмчttсового положення деI)жitвно1-0 екзап{еFI \.,

!о дер>rсавного екзамен\,допускаю,гься cтyJeIIT,lI_ яtil ]al{llltll.J.'Ii,t tJtllJLlt,l1iti]

Bcix теоретичних дисциплiн. склfulи Bci за-гrirtи Й iспl.tт,и :зl,tдttt) ] l]i]il{til_,llэiiiiil

планом пiдготовки ]!rолодшого спецiаliста.
ýержавнltЙ екзамен проводиться пись\,1ово ( lc()])cltllltIii tilld1,1iilii _i tIltrr i

лiцензiйного iспитч крок N{) та )/CHtl (гrракI-иLltttl tlac,I1.1Hi]) \l it]iip\}t i]1.1it(}iii,t._,i,

на питання бi;iеr,а. У процесi пiдr отовltи вiдrtовi.tей c,I\.:lcl1,1 \"lt)ri\i_:

корИсТуВаТися -1опоNli>tiним наочним rlatclэialtt)\| \ lJllI.1я.tI \l\.lrlztrli5 Iil iljl;,;,,.

i



засобiв з вiдrтовiдних дисциплiн. 2]ерлtавний iсttt,l,г llp()l1t),li.t,t i>i:i iii,
ВiДКРитОму'засiданнi коплiсii за наяrзносri гlс \{eLiltle lpb0]\ it ,t"iiiii],. li,;

ЗаСiДаННi KoMicli можуть бу-ги гtlэисr ,гнi предстiit]lJll Ittl i1_1\}i lllc i l):i i tl

батькiвського Ko\l iTeTy та грONIа_]ськостi.

Тривалiсть комшлексного державного ictlttTy за (laxiiпr (),:lil()l () Cl\ lt{-ltlii]

Не бiЛЬШе З0 ХВилин. Трива;riст,ь заоiданFIя /{ер;rсавгi{)l cIi:iili\Iuiiltrliritit)j ii{.,\ij;.,
не повинна перевищувати BOcbil{t{ I,один IJil ,|1ень.

2.2. П{етодичнi поради студенту з пiдготовки вiдповiдей Еа питання
екзамеЕацiйного бiлета

Отриплавши екза]\{енацiйний

питань, визнаLiа€, лriсце коiI(ного
пiдготовки.

СТl'ЛеН'ГУ НаДа€ТЬСя l\,IояtлIlвiсть кopllc,l\ IJaTlrCrl дOгl()\1]/Ititи\,l iii]lt}tj}ij1,1:

п,rатерiалоN,l у виглядi п,tl,ляхс]в та iнших засобrв ,з Bi;rltlBi:1IllL\ ,lllclil1ll_,ltгi
ВизначиВrпи логiК1, вiдповiдi rla пIlтаннЯ. потрrбrlо clijIactIl l]tl]1,0l]ltvil:Lt

ПЛаН ВrДПОВiДi У фОрпli Окремих тез. BpaxoB\lK]tlIi 1lpll llt,0\I\ l\llcl lil,i]lt)iJi'.t}l}t\
першодЖерел та HoBiTHix досяГнень з ttлtгri.tн()i \le_1}.tlll1lllt _ч l)ii jl u\ \]iii_,

щодо розумiння сфорп,rульованих }, бiлетi гIl.t,гijlнь. cT\,Je l1l \{ii.( tl[)ititr;

звернутися за поясненняN{ до екзаменацlйноi koпlicri.

2.3. Про форму проведення державного iспиту

lО ПОЧаТКУ iСПиту група с,r,улентiв. якi скJtадаю,гt, йоl,о Jii 1)().,]ti,iil,Jtl\] \

rцей День. ЗаПрошу€ться в аудиторiю, де вiдбчвi](,,l,ься ,jilc1_1aHlrяr 
;'(i].bi

ГОЛОВа KoMiciT BiTac cT1,,:eHliB з пOLlilTKoNl ,lcp/Kai]t{Ol () cli,jii\ii_,r: i ,

знайомить Тх зi складо}{ ДЕК i коро,гко пояснк)( порядок ii pclёtl r ll
ВраховуюLltt pc.жt{i\i роботи Korrricii. до rспи,lv jLltlP(]L|lvK)I'ilCr{ (i,li:(l1tiiCili;

не бiльше 5-ти студентiв. Необхiдtlj ,зап!Iси сI)/дегt,г рtlбr.i.l-ь tii,i c-гiliiд;il]iijti.,,
аркушах, шо видаються коплiсiсю.

Кульмiнацiйна частина iспиту :]tlcлyxoB)/BaIttlrt Kortlcicttl tзi.liltlli,.i,-,i,
студента. Якщо останнiЙ вiдхиляс"гься у бiк вiд c(lopb.rr,,.llb()Billlиl }' ilt.,ic l;
питань, головi KorиiciТ необхiлlrо с1-1ря\l\/ватll вlдllов]Ji) c-i-_\,.]lt]li.|il 

_

ПраВиЛЬНоМY НаПряN,Ii. Члени Kob,licii, l] дозвоJiч гоjlови ;i{}l:lt, \,lilloTb Iipiliti;
задаватИ уточнююЧi й додатковi tlитання. N4етоi{и.tнсl .t{tэlli.ltt,ttt_l lj;l,liiljlii;:
питання лiсля вiдповiдей стулента на Bci питанFIrI eK:]{]]\,IeHaltiйHor.tl бi-ie ilr.

Япщо сТуДеНТ ДоПУскас у вiдповiдi пON,tt]лкLl. ГtоL,tl тl]сба ttet itiir;t;
ВИПРаВЛЯТИ" ПРИ НеОбХiДнОстi NIо)KHa с\ 1,1p(lB()д)IiyBi]l-ti сtзtll ji}\ ljrl/{it:!il j)]

бiлет, студент знайомиться iз змiстом
з них у загальнiй cTpyкTypi фаховоi
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КОРОТКИN{И ПОЯСНеННЯМ}1, щОб запобiгти моiliлttвиNl гIOв,Iореi{lIяNl ltllil_il()l iIJiIii_\

помилок у нас,гупних вiдповiдях стулента.

Щодатковi питання ltлени коп,riсii задаtOть rIa J(ep)I(ilt]tl()\l_\ cl(lij\,lclil -}i,

таких обставин:
. ВiДtlОВi_rь CTvJeHTa He _]ocTll1IIbo lIOBHil. ll()}illtll.,tcllii l(\, i,ltl,,i !l ir

визначенtlстi:
о у вi:повi:i доllуще1-1i cl,TTcBi IIо\ll1,1l(и.
о виникак]ть cr rtHiBи в tlцiHlti знань CI_\_lcIIlil

УТОЧНЮЮЧi й ДОДатковi питання треба чiтко c(ltlp-1,1,1,r.,_llK)t]il llJ tl"tt-tlli

КОЬЦiСiТ ПОВИННi ПаN{'ЯТати лро г{еобхij{нrсть rlrдтр}l\lкtl tllt ictlti ll itLli}l1,\l\ lli"]1Ir)l.

добрози,tливоТ обстановкл1, яка сприя1,11\tе cttc,lKtillriil гri;tt,o rtliltii с l\.lcttlii, ,.

вiдповiдей.
РаЗОМ iЗ тим ваiкливо органiчно ло€,дн_\ ваl tl на /lcpr(aBlI()\,1\, iсlrиl i |]llct;li\

вt{моглиВiсть i об'сктивнiсть в оцiнl<ах. lндlтвiд},альнIlii lriдхl;r,ц() L.l\,.:lcitllj-: \

визначеннi ;эiвня i'x знань.

2.4. €динi критерiт екзаменацiйних оцiнок i методика оцiнки
результатiв державного екзамену

KplrTepiT екзаменаlliйних оцiноlс :

КРИТеРiI Оt_tiнЮвання знань. ),Nlittb та t-| ави{l\)к сI\.[ч,ttlil. .,l,.,,Ili;. li,l:\)\.ll
психо;rогirt

5 (ВiДП,riННО) Стlrдент Грунlовно зна(. (lаrсги.tttllii lii lct)l)dlil:lrr,ii,
матерiал. вiлtьно опер,\,с ttlиpolirl]\I }iO.t()\,i,,l)lidl]c.]i

ВОЛОДiС rtОнятiЙниN,l alltlpaTO\,{. lзнайlt-lлttll].i з r,o;I()l]iili1,1i1

на}/ковиN,т tl проблеN,! аN{ t]. п ог,J,Iя,]lа N{ t4 д()с. t t. tгt t t ti t i; i j l п

(ВОНа) Brrlr BlIKOptlcloB\ |Ja-ltl la a}la_Il ;) lJilli1,17iiclit,.|;,
та на\ков\ .rilсlэаlrрr N4ll, l1aBllrllill Cil\ltlcltitllr,,
роботи з 1эilнttrtи вll_]i.l\lи .tilicl)c.r_ lr ctlii{cl;l|1.!CllIt i

ЧiТКО виltон\( праl(lи,ttli HaltIltlKи_ lst,_ttr,iir .!ril 1,1li;l,r

l<лiнiчнипr N{иOле}{нrlNl.

4 (добре) СТУЛеНТ Вl.ЦЬttО волоj,tlс, с|аrtrиttlii.l\l ,llt i,c()pcl Iltlliit \ j

МатерiалоN,I, олерус зH?]tlH1.1N,l IIOJl(l\I .l7lic[)c.l l l]il,\1i\i)i.,i.,,

лiтератури iз заданоТ теь,tат,иклt BMic i]lJKOpltc-I()B_\ ijii iti
ТеОРеТИ'tНi Знання triд чilс alrlt.ri +1 rt.rirritlllr)l t,ll l \itiiil
Мас навиIIки робсl,ги lз на\,кtltзоt . riTe1lll г_\/1)ll rli,i t,i,
Bt{Kolly( ltрilкги,tнi llillJиlIl,.и. lJ(l.ii1,1ir .Itrl i.lr;ll,.
клiнiчнlтм мисленl{яN4. ГJраr<ус: rзп,tlнь c|t\{oc,|iiittt:t,,



анаJIiзу KлiHi.tttcll сtl-ir,ацil. Ci_ll\iL)ciiiittilL

форшлчлтованнrl пtlтан}lrt NЦаt llcijtJlliilil iliit]}iliiill

роботи з HayкoBoto JliTepa,r,\,l]0ltl.

З (задовrльно) Студент знас' сlсtlовнрtй,ге()1]с,t,и,,l}tий \}|]lelll:i,,
N{aC УЯВЛеННЯ ПРО ЗнаЧення рiзних видiв r<лiнiLlнllх .,l()c.il1_I;lici]b_ l1.1r

ПОNIиЛяСТЬСЯ, ма€ певнi прогалини в pt)]ylriHHi теоl)еlиllFtоl,tl Kvl]C\l l1t' illitl,
ОкРеСлиТи коло клiнi.lних проблеNl. визнаLIlIти г()ловнi ,rc\lli l ]l()ltrt,t lя. \,1li,,

НаВИЧки рОботи З джерела]\{и. але не критиLtгtt,l сt-tриЙtr,Iаtс iгrr]ltip\,li.lt{lltl

2. 5.Офо рмлення резуль"гатi в деllлкав l I о г о еltзi| nl et{y
Рiшення щодо оцiнки знань ст\"дентil гlрийrtас,t bcrt ,i{ci,.;ttat;itt;i,,

еКJаМеНаШiЙНОЮ кОпriСirю lla Закритоt\lу засi.rаннt Bi_rltplllи\i lrl.itrC\]tilllilji\i lI|}tlt,ll it

бiльшiстю голосiв .tленiв комiсiI_якi брали ),чзсrь ) jaclfii}Jl{1 .]ir "\ \,ii)IJ |)iiiiiri,,.,l ,

кiлькостi голосiв вирtшальним € голос голови,
РеЗУЛЬТаr И кОМплексного дер}I(авного iспиr,t" за (laxorr I}t,I:JiIatli:ll{) i ilu li

ОЦiнкаrtи t<вiдпtiнно,,_ <,добре>l. ((за:l0вiJьно)). ((не Ja..t()Bi.I1,1lu,,,

СтyДентапl,якiнесКЛаЛИкoп'tплекснийДеpxtаrвнrriitсttll.l]iiсi;аrtlrt
ПОВа}КНИХ ПРИЧин(пiдтверд;кених докуN4ен1ально), дtlректоро\l \,tll,i-ltrttta itollr \,,l()iiti_.

бlти надана мо}Iшивiсть складання iспит} за J,о.tаткоlJllцr ggq jr цr

ПРОТОКОЛИ ЗаСiДання fiеряtавноi екзаrtенацiilноТ r<olricii ;lt_riKtlBi I(tl1.1;t;iil1 .

I-Iростав,lениNlи в llих tlцiнками пiдгlисук)тьсЯ l ().,loBol() i ,t. tctti|\Ill l,rl1Ilcil

III. ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУNIКIВ КОN{ПЛЕ,КСНОГО ДЕРЖIСПИТУ

3. 1.N{етодика аналiзу та оголошення результатiв комплексного
держiспиту

РеЗУЛЬТати коNlплексного дер)IiавнOго iспитr, за c[lirxobi t]l,()jl()til\ ( i ili,)i
студентаI\{ у день його проведення пiс.rя осРорпл;iення tlllсlтсlко,.titз fJ,cp;itltt;lt'.,,
екзаменацiйноi KoMiciT. При цьоN,rу да€ться загаJlьна оцitItiа c,t),.llctt гlt],i]lt iililtlitH] il,c)i
НаЙбiЛЬШ ЯСКравi з них.характеризусться 1эiвеrrь фаховtli'пi.,tt tlttlBKи ctr.rcH litr

3.2.Звiт про резуJIьтат iспиту

Пiсля закiн,lення роботи ,Щержавr*оТ екзаменаrtiйrноТ r<oп,ricii il ttl,t,.ltзli Cы_,l;i_j,ii

звiт, ПiдсУмки ДеряtаВноГо екЗамену обговорtоються lla засtдаtlняtх Ilc,,iitгot,t,tt;.l,

ради училиrца.
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3.3.Реалiзацiя висцовкiв i рекомендацiй ЩержавноТ екзаменацiйноТ KoMiciT

ЗаСтvпник дирек'гора з навчальноТ роботи. завi.lt tlit,ti B1_!t.{1_1tJlil,_ l t]_ttrill.i !l:
tlлени випускак)чих ци}("rlових методичнtlх копliсiй ]ii rti.tci \,llii-}\it.i li()\,itI"lL:Iit]iilri ,:

ДеРЖаВНОГО iСпиту :]а (laxoivl розробляtоть i з;tiйснiою,гь Ri,(tttlBi. iiti , ja\l.).Il1 iiil
СПРЯtчlОванi На подальше удосконапеннrt виIiладаннrI c|litxtlB1,1x ,ii,lсt1l]t1_1rjt l

ПiДвищення якостi пiдготовl<и dlaxiBrriB в г;t.lr"зi охоllони ].:l()lli)L]'ri.

Обговорено та схtsалеЕrЕ

на засiданнi педагогiчноТ ра/{r4

28 .l1.2018 року

fiиректор училища В.С, Клипq


