
                                      СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 1 

Станція 4 

Провести опитування пацієнта 

з патологією шлунково-кишкового тракту 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення опитування. 

3. Забезпечити якість уточнюючих запитань. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів. 

Дати відповідь на запитання: диференційна діагностика суб’єктивних симптомів 

виразки дванадцятипалої кишки та хронічного холециститу. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження.  

 

Дати відповідь на запитання: що можна виявити при поверхневій пальпації у 

пацієнта з хронічним гастритом типу В та скаргами на біль в епігастрії, печію, 

кислий присмак у роті? 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 



                  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 2 

Станція 4 

Провести опитування пацієнта з патологією дихальної системи 
 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення опитування. 

3. Забезпечити якість уточнюючих запитань. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: диференційна діагностика суб’єктивних симптомів 

загострення ХОЗЛ та пневмонії. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження.  

Дати відповідь на запитання: що можна виявити при аускультації хворого на 

лівобічну нижньодольову пневмонію та скаргами на задишку, кашель, загальне 

нездужання?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 



                  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 3 

Станція 4 

 

Провести опитування пацієнта з патологією серцево-судинної системи 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення опитування. 

3. Забезпечити якість уточнюючих запитань. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: диференційна діагностика суб’єктивних симптомів 

стабільної стенокардії напруження та гіпертонічної хвороби 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: що можна 

виявити при пальпації передсерцевої ділянки хворого на дилятаційну 

кардіоміопатію? 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

         



  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 4 

Станція 4 

Провести загальний огляд хворого 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення опитування. 

3. Забезпечити якість уточнюючих запитань. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвати основні патологічні зміни кольору шкіри. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Які зміни можна виявити при пальпації 

артеріального пульсу хворого з виявленим акроціанозом? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 5 

Станція 4 

Оцінка стану харчування пацієнта 

 

1. Визначити індекс маси тіла 

2. Оцінка результатів визначення індексу маси тіла 

3. Визначити окружності талії 

4. Оцінка результатів визначення окружності талії 

5. Які деталі анамнезу життя треба уточнити у пацієнта з ожирінням? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 6 

Станція 4 

Оцінка серцево-судинного ризику 

1. Назвати необхідні параметри 

2. Провести опитування пацієнта 

3. Оцінити результати з використанням таблиці SCORE 

4. Пояснити пацієнту отримані результати і можливі шляхи корекції 

5. Назвати ознаки атеросклерозу, які можуть бути виявлені при загальному 

огляді хворого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 7 

Станція 4 

Дослідження об’єму та амплітуди рухів у суглобах 
1. Провести оцінку рухів хребта.  

2. Провести оцінку рухомості плечового суглобу. 

3. Провести оцінку рухомості ліктьового суглобу. 

4. Провести оцінку рухомості колінного суглобу. 

5. Провести оцінку рухомості променево-зап’ясткового суглобу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 8 

Станція 4 

Дослідження патологічних рефлексів 

1. Провести дослідження патологічних рефлексів орального автоматизму. 

2. Провести дослідження патологічних ступних розгинальних рефлексів. 

3. Провести дослідження патологічних ступних згинальних рефлексів. 

4. Провести дослідження патологічних рефлексів на руках. 

5. Провести проби на виявлення парезу.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 9 

Станція 4 

 

Оцінка менінгеальних симптомів 

 

1. Провести дослідження ригідності потиличних м’язів. 

2. Провести дослідження симптому Брудзинського. 

3. Провести дослідження симптому Керніга. 

4. Провести дослідження симптому Ласега. 

5. Назвати додаткові умови для підтвердження менінгіту у пацієнта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 10 

Станція 4 

Дослідження сухожильних рефлексів 

1. Провести дослідження сухожильного рефлексу згинача верхньої кінцівки. 

2. Провести дослідження рефлексу сухожилля триголового м’яза плеча. 

3. Провести дослідження колінного рефлексу. 

4. Провести дослідження ахіллового рефлексу. 

5. Провести дослідження підошовного рефлексу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 11 

Станція 4 

 

Оцінка гідратації шкіри 

1. Провести пробу на наявність набряків нижніх кінцівок. 

2. Оцінити тургор шкіри. 

3. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів. Дати відповідь на 

запитання: диференційна діагностика набряків при серцево-судинній і дихальній 

недостатності. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів. Дати відповідь на 

запитання: ознаки зневоднення. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації легень в результаті 

зневоднення? 
 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 12 

Станція 4 

 

Пальпація лімфатичних вузлів 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення пальпації. 

3. Забезпечити якісну техніку пальпації. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: диференційна діагностика лімфаденопатії при 

запальних процесах і метастатичних ураженнях. 

5. Як визначається стадія лімфоми відповідно до розповсюдження ураження 

лімфатичної тканини? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 13 

Станція 4 

Пальпація щитоподібної залози 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення пальпації. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення пальпації. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: тактика лікаря при виявлені збільшення часток 

щитоподібної залози. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації серця при тиреотоксикозі? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 14 

Станція 4 

 

Огляд грудної клітки. Оцінка статичних і динамічних ознак 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильну техніку огляду. 

3. Визначити форму грудної клітки, оцінити отриманий результат. 

4. Визначити частоту дихання, оцінити триманий результат. 

5. Наведіть приклади патологічних типів дихання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 15 

Станція 4 

 

Пальпація грудної клітки. 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок пальпації. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення всіх етапів пальпації. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при пальпації грудної 

клітки пацієнта з емфіземою легень. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації легень над ділянками з 

підвищеним голосовим тремтінням? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 16 

Станція 4 

Порівняльна перкусія легень 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок порівняльної перкусії легень. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення порівняльної перкусії легень та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при порівняльній перкусії 

легень пацієнта з емфіземою легень? 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації легень над ділянками з 

притупленням перкуторного звуку? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 17 

Станція 4 

Топографічна перкусія легень. 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок топографічної перкусії легень. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення топографічної перкусії верхівок 

легень, оцінку та формулювання заключення про отримані результати. 

4. Забезпечити якісну техніку проведення топографічної перкусії нижніх країв 

легень, оцінку та формулювання заключення про отримані результати. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які зміни 

можна виявити при топографічній перкусії легень пацієнта з емфіземою легень? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 18 

Станція 4 

Визначення рухомості нижнього краю легені 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок перкусії легень. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення перкуторного визначення рухомості 

нижнього краю легені. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при визначенні рухомості 

нижнього краю легень пацієнта з емфіземою легень. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації легень у пацієнта із 

зниженою екскурсією нижніх країв легень? 

 

 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 19 

Станція 4 

Аускультація легень. Визначення основних дихальних шумів 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації легень. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації легень та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: наведіть приклади причин змін основних 

дихальних шумів. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою перкусії легень над ділянками 

ослабленого везикулярного дихання? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 20 

Станція 4 

Аускультація легень. Визначення додаткових дихальних шумів 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації легень. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації легень та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: наведіть приклади причин появи додаткових 

дихальних шумів. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою перкусії легень над ділянками 

ослабленого везикулярного дихання з ознаками крепітації? 

 

 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 21 

Станція 4 

Вимірювання температури тіла 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильну техніку термометрії за інтерпретувати отриманий 

результат. 

3. Привести приклади альтернативних технік термометрії. 

4. Назвати найбільш розповсюджені типи лихоманок та їх причини. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою аускультації серця під час лихоманки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 22 

Станція 4 

Бронхофонія 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок визначення бронхофонії. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення визначення бронхофонії та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: чим характеризується егофонія? 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою перкусії легень над ділянкою егофонії? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 23 

Станція 4 

 

Пальпація передсерцевої ділянки 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок пальпації. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення всіх етапів пальпації та формулювання 

заключення щодо отриманих результатів. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які патологічні стани призводять до появи 

епігастральної пульсації. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою перкусії серця при зміщенні верхівкового 

поштовху вліво? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 24 

Станція 4 

 

Перкусія серця 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок перкусії серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення перкусії меж відносної серцевої 

тупості, оцінку та формулювання заключення про отримані результати 

4. Забезпечити якісну техніку проведення перкусії меж абсолютної серцевої 

тупості, оцінку та формулювання заключення про отримані результати 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які 

ознаки можна визначити за допомогою пальпації передсерцевої ділянки при 

зміщенні правої межі відносної серцевої тупості вправо? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 25 

Станція 4 

 

Аускультація серця. Визначення фізіологічних тонів 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: наведіть приклади причин тахікардії. 

5. У яких точках аускультації І тон більш гучний відповідно до фізіологічних 

причин? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 26 

Станція 4 

 

Аускультація серця. Визначення патологічних змін тонів серця 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: наведіть приклади причин посилення фізіологічних 

тонів серця. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження.  

Дати відповідь на запитання: що з високою вірогідністю можна виявити при 

пальпації передсерцевої ділянки, якщо під час аускультації ми вислухали акцент 

2 тону над аортою? 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 27 

Станція 4 

Аускультація серця. Визначення додаткових тонів серця 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть типи та причини появи ритмів галопу при 

аускультації серця. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Яка межа 

серця з високою вірогідністю може бути зміщена, якщо під час аускультації ми 

вислухали 4 тон? 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 28 

Станція 4 

Аускультація серця. Визначення функціональних шумів 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть типи та причини появи фукціональних 

шумів при аускультації серця. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які аускультативні феномени можна визначити у 

пацієнта з пролапсом мітрального клапану. 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 29 

Станція 4 

 

Аускультація серця. Визначення органічних шумів 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок аускультації серця. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть типи та причини появи органічних шумів 

при аускультації серця. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які аускультативні феномени можна визначити у 

пацієнта з пролапсом мітрального клапану. 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 30 

Станція 4 

 

Аускультація серця хворого з мітральним стенозом 

1. Показати правильний порядок аускультації серця. 

2. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання 

заключення про отримані результати. 

3. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть місце та основні зміни звукових феноменів 

при мітральному стенозі. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі вторинні функціональні зміни 

звукових феноменів при мітральному стенозі. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою 

різних фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що 

можна виявити при перкусії серця хворого на мітральний стеноз? 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 31 

Станція 4 

 
Аускультація серця хворого з недостатністю мітрального клапана 

 

1. Показати правильний порядок аускультації серця. 

2. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання заключення 

про отримані результати. 

3. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть місце та основні зміни звукових феноменів при 

недостатності мітрального клапана. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі вторинні функціональні зміни звукових 

феноменів при недостатності мітрального клапана. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

перкусії серця хворого на мітральну недостатність? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 32 

Станція 4 

Аускультація серця хворого з аортальним стенозом 

 

1. Показати правильний порядок аускультації серця. 

2. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання заключення 

про отримані результати. 

3. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть місце та основні зміни звукових феноменів при 

аортальному стенозі. 

4. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

пальпації передсерцевої ділянки хворого на аортальний стеноз? 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

перкусії серця хворого на аортальний стеноз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 33 

Станція 4 

 
Аускультація серця хворого з недостатністю аортального клапана 

 

1. Показати правильний порядок аускультації серця. 

2. Забезпечити якісну техніку проведення аускультації серця та формулювання заключення 

про отримані результати. 

3. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть місце та основні зміни звукових феноменів при 

недостатності мітрального клапана. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі вторинні функціональні зміни звукових 

феноменів при недостатності мітрального клапана. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

загальному огляді хворого на аортальну недостатність? 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 34 

Станція 4 

 
Вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення вимірювання артеріального тиску на верхніх 

кінцівках та формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: класифікація рівнів систолічного і діастолічного артеріального 

тиску відповідно до рекомендацій Європейської асоціації кардіологів. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

аускультації серця хворого на артеріальну гіпертензію? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 35 

Станція 4 

Вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках 
 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом 

2. Показати правильний порядок вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках 

3. Забезпечити якісну техніку проведення вимірювання артеріального тиску на нижніх 

кінцівках та формулювання заключення про отримані результати 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: покази до вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Що можна виявити при 

аускультації серця хворого на коарктацію аорти? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 36 

Станція 4 

 
Пальпація артеріального пульсу на сонних артеріях 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом 

2. Показати правильний порядок пальпації артеріального пульсу 

3. Забезпечити якісну техніку проведення пальпації артеріального пульсу на сонних артеріях. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть патологічні форми артеріального пульсу та їх причини 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Які зміни артеріального 

пульсу та тиску можна виявити у хворого на аортальну недостатність? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 37 

Станція 4 

Пальпація артеріального пульсу на променевих артеріях 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок пальпації артеріального пульсу. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення пальпації артеріального пульсу на променевих 

артеріях та формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть патологічні форми артеріального пульсу та їх причини. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Які зміни артеріального 

пульсу можна виявити у хворого на аортальний стеноз? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 38 

Станція 4 

 
Пальпація артеріального пульсу на нижніх кінцівках 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати точки пальпації артеріального пульсу на нижніх кінцівках. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення пальпації артеріального пульсу на артеріях нижніх 

кінцівок та формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть покази до пальпації артеріального пульсу на нижніх 

кінцівках. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть причини ослаблення артеріального пульсу на нижніх 

кінцівках. 

 
 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 39 

Станція 4 

Визначення дефіциту пульсу 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок визначення дефіциту пульсу. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення визначення дефіциту пульсу на променевих 

артеріях та формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть причини появи дефіциту пульсу. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Які зміни можна виявити у 

хворого з фібриляцією передсердь під час аускультації серця? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 40 

Станція 4 

Визначення венозного тиску 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом 

2. Показати правильний порядок визначення венозного тиску 

3. Забезпечити якісну техніку проведення визначення венозного тиску та формулювання 

заключення про отримані результати 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть причини підвищення венозного тиску 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: яким чином можна дослідити венний пульс? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 41 

Станція 4 

 
Огляд живота 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок огляду живота. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення огляду живота та формулювання заключення про 

отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть основні причини симетричного збільшення розмірів 

живота. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при огляді живота у пацієнта з 

хронічним гепатитом? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 42 

Станція 4 

Поверхнева пальпація живота у пацієнта без скарг 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок поверхневої пальпації живота. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення поверхневої пальпації живота та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі причини появи болю та напруження м’язів при 

пальпації в епігастральній області. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які патологічні зміни можна виявити під час поверхневої 

пальпації у пацієнта з синдромом подразненої товстої кишки? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 43 

Станція 4 

 
Поверхнева пальпація живота у пацієнта  

зі скаргами на біль в правому підребер’ї 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом 

2. Показати правильний порядок поверхневої пальпації живота 

3. Забезпечити якісну техніку проведення поверхневої пальпації живота та формулювання 

заключення про отримані результати 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі причини появи болю та напруження м’язів при 

пальпації в правому підребер’ї. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: Які зміни можна виявити при 

глибокій пальпації печінки у пацієнта з хронічним гепатитом? 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 44 

Станція 4 

 
Глибока пальпація відділів кишечника.  

Пальпація сигмоподібної кишки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації відділів кишечника. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації сигмоподібної кишки та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації сигмоподібної кишки. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги пацієнта з неспецифічним виразковим 

колітом. 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 
  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 45 

Станція 4 

Глибока пальпація відділів кишечника. 

Пальпація сліпої кишки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації відділів кишечника. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації сліпої кишки та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації сліпої кишки. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги пацієнта з неспецифічним виразковим 

колітом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 46 

Станція 4 

 
Глибока пальпація відділів кишечника. 

Пальпація поперечної ободової кишки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації відділів кишечника. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації поперечної ободової кишки та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації поперечної ободової кишки. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги пацієнта з неспецифічним виразковим 

колітом. 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 47 

Станція 4 

 
Пальпація печінки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації печінки. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації печінки та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації печінки та їх причини. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при огляді живота у пацієнта з 

хронічним гепатитом? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 48 

Станція 4 

Перкусія печінки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок перкусії печінки. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення перкусії печінки та формулювання заключення про 

отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

перкусії печінки та їх причини. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які зміни можна виявити при 

огляді живота у пацієнта з хронічним гепатитом? 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 49 

Станція 4 

 
Пальпація селезінки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації селезінки. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації селезінки та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації селезінки та їх причини. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги пацієнта з гострим лейкозом. 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 50 

Станція 4 

 
Перкусія селезінки 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок перкусії селезінки. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення перкусії селезінки та формулювання заключення 

про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

перкусії селезінки та їх причини. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги 

пацієнта з гострим лейкозом. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 51 

Станція 4 

 
Пальпація підшлункової залози 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації підшлункової залози. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації підшлункової залози та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі патологічні зміни, які можна виявити при 

пальпації підшлункової залози та їх причини. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: назвіть можливі скарги 

хворого на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової 

залози. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 52 

Станція 4 

 
Обстеження хворого із симетричним збільшенням розмірів живота 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок огляду живота. 

3. Забезпечити проведення діагностики наявності рідини в черевній порожнині відомими Вам 

методами. 

4. Назвати основні причини симетричного збільшення розмірів живота. 

5. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: асцит якого ступеня тяжкості може бути виявлений за 

допомогою фізикальних методів діагностики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 53 

Станція 4 

 
Пальпація нирок 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок глибокої пальпації нирок. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення глибокої пальпації нирок та формулювання 

заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі причини позитивного результату пальпації 

нирок. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які ознаки можна виявити при 

загальному огляді пацієнта з хронічною хворобою нирок? 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 54 

Станція 4 

 
Визначення симптому Пастернацького 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок визначення симптому Пастернацького. 

3. Забезпечити якісну техніку проведення визначення симптому Пастернацького та 

формулювання заключення про отримані результати. 

4. Підтвердити уміння інтерпретації отриманих результатів: 

Дати відповідь на запитання: назвіть можливі причини позитивного результату визначення 

симптому Пастернацького. 

5. Продемонструвати навички інтеграції інформації, отриманої за допомогою різних 

фізикальних методів дослідження. Дати відповідь на запитання: які скарги можна почути від 

пацієнта з хронічною хворобою нирок? 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 55 

Станція 4 

Повідомлення поганих новин. 

Рак шлунку 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення бесіди з пацієнтом при повідомленні йому 

новини щодо підтвердження діагнозу раку шлунка. 

3. Дати відповідь на запитання: Якими мають бути дії лікаря при неадекватній реакції 

пацієнта? 

4. Дати відповідь на запитання: назвати інші приклади поганих новин 

5. Дати відповідь на запитання: назвати стадії прийняття пацієнтом поганої новини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 56 

Станція 4 

Повідомлення поганих новин. 

ВІЛ -інфекція 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення бесіди з пацієнтом при повідомленні йому 

новини щодо підтвердження діагнозу раку шлунка. 

3. Дати відповідь на запитання: Якими мають бути дії лікаря при неадекватній реакції 

пацієнта? 

4. Дати відповідь на запитання: назвати інші приклади поганих новин. 

5. Дати відповідь на запитання: назвати стадії прийняття пацієнтом поганої новини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 57 

Станція 4 

Мотиваційна бесіда з пацієнтом про припинення тютюнокуріння 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення бесіди відповідно до принципів мотиваційного 

спілкування. 

3. Яким чином можна визначити ступінь мотивації пацієнта. 

4. Як можна оцінити ступінь нікотинової залежності пацієнта? 

5. Якою повинна бути реакція лікаря, якщо пацієнт почав курити знову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 58 

Станція 4 

Пояснення пацієнту з ХОЗЛ техніки використання інгалятора 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Надати інформацію про види інгаляторів. 

3. Показати правильний порядок використання інгалятора. 

4. Роз’ясніть техніку можливого використання дистанційних приладів (спейсерів) 

5. Які додаткові поради необхідно дати пацієнту після пояснення техніки використання 

інгалятора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 59 

Станція 4 

 

Повідомлення поганих новин. 

Рак молочної залози 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Показати правильний порядок проведення бесіди з пацієнтом при повідомленні йому 

новини щодо підтвердження діагнозу раку шлунка. 

3. Дати відповідь на запитання: Якими мають бути дії лікаря при неадекватній реакції 

пацієнта? 

4. Дати відповідь на запитання: назвати інші приклади поганих новин. 

5. Дати відповідь на запитання: назвати стадії прийняття пацієнтом поганої новини. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

                                                                   _________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з державної атестації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби» 

Варіант № 60 

Станція 4 

 

 
Провести відбір матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 

 

1. Продемонструвати навички комунікації з пацієнтом. 

2. Продемонструвати алгоритм підготовку до процедури забору мазка з використанням 

засобів індивідуального захисту. 

3. Назвати перелік необхідного обладнання та ЗІЗ. 

4. Продемонструвати методику відбору матеріалу одним із методів (із задньої стінки глотки, 

зіва або носа). 

5. Пояснити принципи відбору матеріалу методом відбору фарингального аспірату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини  

з центром респіраторної медицини          ___________            Людмила ПРИСТУПА 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                                ___________            Андрій ЛОБОДА 

 


