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но встановити діагноз, визначити план обстеження, лікування та запла
нувати тактику ведення.

Загальна екзаменаційна оцінка складалася із суми балів, отриманих за 
кожен рівень тестових завдань. Бали підраховувались за кількістю пра
вильних відповідей:

> у разі отримання 85% та більшого відсотку правильних відповідей 
іспит оцінювали на „відмінно”;

> 70-85% -  „добре";
>  45-69% -  „задовільно";
> 44% та менше -  „незадовільно”.
Ми вважаємо, що застосування письмового іспиту у вигляді тестів -  це 

сучасний та об'єктивний метод оцінювання знань студентів.

КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСИ ВИЩІЙ ШКОЛІ ЩОДО 
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Одним із завдань вищої школи є організація та проведення іспитів, які 
дають можливість об'єктивно оцінити знання і вміння студентів, а також 
вилвити недоліки у викладанні предмета.

G цією метою пропонуються письмові та комп’ютерні тестування, а та
кож перевірка рівня засвоєння практичних навичок на фантомах.

Проведений нами протягом двох років письмовий іспит з акушерства 
та гінекології на V курсі медичного факультету показав необхідність під
вищення уваги до оцінки вмінь виконання практичних навичок.

Для лікаря загальної практики необхідними навичками з акушерства та 
гінекології є:

> проводити катетеризацію сечового міхура м’яким катетером;
> надавати допомогу із захисту промежини під час фізіологічних по

логів;
> проводити первинний туалет новонароджених;
> проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки за 

допомогою дзеркал.
Умовами для опанування вищенаведеними навичками є: систематич

не опановування навичками на практичних заняттях, на чергуванні, під 
час курації хворих, вагітних та роділей, написання історії пологів.

Ураховуючи те, що первинне засвоєння мануальних навичок з акушер
сте а і гінекології має проводитися на тренажерах, ми вважаємо, що голо
вною умовою опанування практичними навичками є оснащення кафедр 
акушерства та гінекології сучасними фантомами і муляжами.
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