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гих та інших максимумів від нульового максимума. По-третє, візуалізувати від-
повідну дифракційну картину на екрані комп’ютера. Така практика експеримен-
тування допоможе підготуватися студентам до більш скадних реальних наукових 
завдань, де розрахунковий експеримент, зазвичай, має бути підтверджений фізи-
чним експериментом. І, навпаки, експериментальні дослідження обґрунтову-
ються за допомогою математичного моделювання та розрахунку відповідних про-
цесів. Саме відповідність результатів обох складових експерименту дають змогу 
говорити про успішність вирішення задачі. А розбіжності в результатах часто вка-
зують напрямок нових досліджень.  

В рамках курсу фізики поєднання фізичного експерименту з математичним 
моделюванням для поглиблення знань та опанування інструментарієм реальних 
досліджень стає можливим за допомогою методу проєктів. При цьому необхідна 
злагоджена взаємодія студентів з викладачами-консультантами як з кафедри фі-
зики, так і зі спеціальних кафедр, під егідою яких ці проєкти створюються.  
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО АТЕСТАЦІЇ 
ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

Вступ. Час потребує удосконалення об’єктивного підходу до контролю знань 
випускників. Метою атестації випускників Державного закладу «Дніпропет-
ровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДЗ 
«ДМА») є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та нави-
чок, досягнутих в результаті засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП), ви-
могам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ). 

Нормативно-правова база: 1) Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти); 2) Наказ 
МОЗ України № 749 від 19.10.2009 «Про затвердження та введення навчального 
плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
кваліфікації лікар у ВНЗ IV рівня акредитації за спеціальностями «лікувальна 
справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»; 3) Постанова Кабінету 
Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334. 

Основна частина. Проведення атестації студентів є етапом переходу до 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 334 від 28.03.2018 року 
щодо атестації здобувачів освітнього ступеня «Магістр».  

Структура атестації випускників складається з кількох частин: перша – 
письмовий іспит Крок-2; друга частина – практично орієнтований клінічний 
іспит, який складається з трьох частин: робота з реальним хворим, робота з 
симулятивним пацієнтом (використання елементів ОСКІ), робота з навчально-
наочними матеріалами. 

Робота з реальним хворим складається з двох частин та демонструє вміння 
студента встановити попередній діагноз, призначити план обстеження та схему 
лікування демонструє вміння студента встановити попередній діагноз, 
призначити план обстеження хворого та схему лікування. На першому етапі 
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перевіряється вміння збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, 
володіння практичними навичками (пальпація, перкусія, аускультація) при огляді 
хворого. При складанні цієї частини екзамену студент повинен знати сучасні 
стандарти ведення хворого – обстеження, лікування та прогноз. Другий етап 
включає оцінку лабораторних та інструментальних методів дослідження (аналіз 
крові, сечі, електрокардіограма, рентгенограма органів грудної порожнини).  

Завдяки комплексному оцінюванню даних допоміжних методів дослідження 
студент повинен встановити клінічний діагноз. 

Робота з симулятивним пацієнтом (використання елементів ОСКІ) спрямована 
на оцінку клінічної та професійної компетентності студента по діагностиці та 
наданню допомоги при невідкладних станах. ОСКІ приймає форму «кола» з рядом 
«станцій». Таким чином, всі студенти виконують одну і ту ж задачу, їм ставлять 
одні і ті ж питання одні і ті ж екзаменатори на кожній «станції».  

Робота з симулятивним пацієнтом підвищує об’єктивізацію та стандартизацію 
оцінювання знань студентів, а також дозволяє оцінити знання студентів та 
спроможність надання допомоги при невідкладних станах. Відповідно до списку з 
ОКХ проводиться діагностика та визначення плану надання невідкладної допомоги 
при 16 невідкладних станах. В присутності екзаменаторів та членів екзаменаційної 
комісії з відповідних дисциплін (внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; 
хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія) всі студенти 
працюють зі стандартизованим хворим не більше 15 хвилин.  

Наступний етап атестації випускників полягає в вирішенні ситуаційних задач 
для оцінювання типових завдань діяльності та демонстрації основних умінь та 
навичок згідно з вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів, навчально-
наочних матеріалів, тощо. 

Висновки. Проведення атестації випускників дає можливість студентам 
продемонструвати знання, якими вони опанували за шість років навчання з 
фундаментальних та клінічних дисциплін. Форма проведення атестації 
випускників удосконалює контроль уміння застосовувати знання з патології 
внутрішніх органів у процесі подальшого навчання та професійній діяльності 
відповідно до принципів доказової медицини. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В современном мире английский язык служит основным инструментом обще-
ния и обмена опытом в научных кругах. На международных конгрессах и конфе-
ренциях на английском языке общаются ученые из разных стран. На нем публи-
куются тезисы, статьи, монографии в авторитетных научных изданиях. Также, ан-
глийский является самым популярным иностранным языком, изучаемым в боль-


