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Програму об'єктивного структурованого клінічного іспиту – ОСКІ-2 (The 

Objective Structured Clinical Examination – OSCE-2), спрямованого на визначення 

рівня засвоєння студентами практичних навичок та набуття професійних 

компетенцій, укладено у відповідності до Порядку здійснення єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр 

за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров'я», Опису освітньо-

професійної програми «Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти та 

розроблених науково-педагогічними працівниками ННЦ «Інститут біології та 

медицини», задіяних до здійснення освітньої діяльності за чинною Освітньою 

програмою, Робочих програм навчальних дисциплін.  

Література, рекомендована для підготовки до іспиту, наведена в Робочих 

програмах навчальних дисциплін (https://biomed.knu.ua/ukreducational-

program/medicine-ukr/perelik-navchalnykh-dystsyplin.html ). 

 

 

Клінічні станції, винесені на Об'єктивний структурований клінічний іспит – 

ОСКІ-2, дають можливість оцінити клінічні компетентності здобувачів вищої 

освіти у медичному закладі вищої освіти на основі об'єктивного тестування через 

виконання клінічних завдань.  

Метод оцінювання клінічної компетентності студентів повинен відповідати 

трьом критеріям: валідності, надійності, здійсненності. 

Валідність клінічного іспиту повинна включати такі здібності: 

 Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 

дані. 

 Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.  

 Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

 Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики 

захворювань. 

 Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при 

лікуванні та профілактиці захворювань. 

 Здатність до діагностування, тактики та надання екстреної медичної допомоги. 

 Здатність до виконання медичних маніпуляцій. 

 Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з 

питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

 Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/medicine-ukr/perelik-navchalnykh-dystsyplin.html
https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/medicine-ukr/perelik-navchalnykh-dystsyplin.html
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 Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

При проведенні ОСКІ-2 буде використовуватися 10 станцій, що дозволить 

повноцінно оцінити професійну підготовку студентів з різних дисциплін. 

 станції 1, 3 - «Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами», 

 станції 2, 6, 10 - «Внутрішні, нервові, професійні, інфекційні хвороби; 

 станція 4 - «Акушерство та гінекологія»; 

 станції 5, 7 - «Хірургічні хвороби з дитячою хірургією»; 

 станція 8 – «Гігієна та екологія»; 

 станція 9 – «Невідкладні стани». 

 

Оцінка виконання завдання студентом проводиться за чек-листом, який 

складений на основі алгоритму дій у певній клінічній ситуації. 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТАНЦІЙ,  

ЩО ВХОДЯТЬ ДО ОСКІ-2 

 

 

 

ССТТААННЦЦІІЯЯ  11  

««ППЕЕДДІІААТТРРІІЯЯ  ЗЗ  ДДИИТТЯЯЧЧИИММИИ  ІІННФФЕЕККЦЦІІЙЙННИИММИИ  ХХВВООРРООББААММИИ..  ППРРААККТТИИЧЧННІІ  

ННААВВИИЧЧККИИ»»  

Студент повинен продемонструвати етапи виконання оцінки ступеню 

білково-енергетичної недостатності  та артеріального тиску дитини за 

нормативними шкалами та центильними таблицями 
 

ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно провести  оцінку фізичного розвитку та визначити ступінь білково-

енергетичної недостатності у дівчинки віком 7 міс з масою тіла (фактичною) 7500 г та 

ростом 63 см, яка народилася з вагою 3200 г та ростом 50 см. 

  

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  22  

««ВВННУУТТРРІІШШННЯЯ  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА..  ССТТААННДДААРРТТИИЗЗООВВААННИИЙЙ  ППААЦЦІІЄЄННТТ»»  
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Студент повинен продемонструвати етапи виконання розпитування пацієнта, 

якого імітує актор 

 
ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно провести  обстеження хворого з порушенням мозкового кровообігу. 

  

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  33  

««ППЕЕДДІІААТТРРІІЯЯ  ЗЗ  ДДИИТТЯЯЧЧИИММИИ  ІІННФФЕЕККЦЦІІЙЙННИИММИИ  ХХВВООРРООББААММИИ..  

ССТТААННДДААРРТТИИЗЗООВВААННИИЙЙ  ППААЦЦІІЄЄННТТ»»  

Студент повинен продемонструвати етапи виконання огляду педіатричного 

пацієнта 
 

ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно провести  огляд  та призначити обстеження дівчинці 5 років,  яка поступила до 

приймального відділення стаціонару каретою швидкої допомоги з попереднім діагнозом 

Обструктивний бронхіт. Разом з дівчинкою присутня мама. 

  

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  44  

““ААККУУШШЕЕРРССТТВВОО  ТТАА  ГГІІННЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ»»  

Студент повинен продемонструвати етапи виконання огляду пацієнтки 

 
ПРИКЛАД  

Білет №1 
Вам необхідно провести  огляд пацієнтки яка поступила до приймального відділення 

стаціонару каретою швидкої допомоги з попереднім діагнозом Гіперплазія ендометрія.  

 

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  55  

««ООГГЛЛЯЯДД  ХХІІРРУУРРГГІІЧЧННООГГОО  ППААЦЦІІЄЄННТТАА»»  

Студент повинен продемонструвати етапи виконання огляду пацієнта з 

гострим животом 

 
ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно провести  огляд пацієнта який поступив до приймального відділення стаціонару 

каретою швидкої допомоги з попереднім діагнозом Гострий апендицит.  

 

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  66  

««ВВННУУТТРРІІШШННЯЯ  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА..  ППРРААККТТИИЧЧННІІ  ННААВВИИЧЧККИИ»»  
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Студент повинен продемонструвати етапи виконання порівняльної перкусії 

легень, етапи виконання аускультації серця, етапи виконання вимірювання 

артеріального тиску, етапи виконання внутрішньовенної ін'єкції, етапи виконання 

пульсоксиметрії. 

 
ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно продемонструвати етапи виконання порівняльної перкусії легень на 

симуляційному фантомі. 

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  77  

««ППЕЕРРВВИИННННАА  ХХІІРРУУРРГГІІЧЧННАА  ООББРРООББККАА  ((ППХХОО))  РРААННИИ»»  

Студент повинен продемонструвати етапи виконання первинної хірургічної 

обробки рани на симуляційному фантомі 

 
ПРИКЛАД  

Білет №1 
 Вам необхідно провести етапи первинної хірургічної обробки різаної рани, отриманої 2 

години тому, без ознак активної кровотечі.  

 Враховувати, що  місцева анестезія рани вже виконана та Вами проведено підготовку 

рук до маніпуляцій (миття з милом). 

 Етап висічення країв рани та накладання швів не виконувати.  

  

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  88  

««ГГІІГГІІЄЄННАА  ТТАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ..  ППРРААККТТИИЧЧННІІ  ННААВВИИЧЧККИИ»»  

Студент повинен оцінити фізичний розвиток дітей та підлітків за 

результатами антропометричних досліджень методом сигмальних відхилень 

 
ПРИКЛАД 

Білет №1 
Вам необхідно  оцінити фізичний розвиток  хлопчика 10 років за показниками  довжини тіла, 

маси тіла, обводу грудної клітини   методом сигмальних відхилень з графічним зображенням 

профілю фізичного розвитку .  

 

  

ССТТААННЦЦІІЯЯ  99  

««ННЕЕВВІІДДККЛЛААДДННІІ  ССТТААННИИ..  ССЛЛРР»»  

Студент повинен продемонструвати вміння оцінювати стан хворого та етапи 

виконання серцево-легеневої реанімації 

 
ПРИКЛАД 

Вам необхідно  оцінити стан хворого та виконати етапи серцево-легеневої реанімації 
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ССТТААННЦЦІІЯЯ  1100  

««ВВННУУТТРРІІШШННЯЯ  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА»»  

Студент повинен продемонструвати вміння оцінювати результати обстеження 

хворого; інтерпретувати клініко-діагностичні показники найважливіших 

лабораторно-інструментальних досліджень в нормі та при патологічних станах 

при різних захворюваннях; знати основні принципи лікування, прогнозу та 

профілактики. 

 
ПРИКЛАД КЛІНІЧНОГО ПАКЕТУ 

Ситуаційна задача   

Хворий К., 60 років, госпіталізований в клініку зі скаргами на інтенсивний стискаючий 

біль за грудиною, який триває більше 1 години. Раніше такий біль швидко проходив після 

прийому нітрогліцерину. Впродовж останніх 3 днів біль став тривалішим,  почав 

виникати частіше і не припинявся після застосування ізокет-спрея.  

Об’єктивно: Шкіра бліда, волога, ціаноз губ. Пульс 100 уд. за 1 хв., ритмічний. АТ – 

150/90 мм рт. ст. Межі серця розширені ліворуч на 2 см. Над верхівкою І тон ослаблений. 

В легенях при аускультації в нижніх відділах поодинокі вологі хрипи.  

Набряків немає.   

ЕКГ додається. 

Сформулюйте діагноз. Визначте тактику надання допомоги. 

Оцінка ЕКГ  

Оцінка аналізу сечі 

Оцінка аналізу крові (загальний + біохімічний) 

Оцінка рентгенограми 

 

  


