
Порядок, умови та строки проведення ОСП(К)І з акушерства та гінекології 

 

1. ОСП(К)І є одним із способів проведення контролю набуття випускником 

ЗВО загальної та клінічної компетентності.  

Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок 

випускників. Для проведення ОСП(К)І використовують стандартизованих 

пацієнтів, прилади, обладнання, набори лабораторно-інструментальних 

результатів дослідження, клінічні сценарії. Підхід до оцінки клінічної 

компетентності будується на комплексній оцінці з використанням станцій, 

на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності.  

Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної 

(15 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом/клінічною ситуацією під час 

ОСП(К)І з метою оцінювання компетентностей студента за 

стандартизованими сценарієм та чек-листами в умовах, наближених до 

реальних. 

2. Кількість станцій ОСП(К)І з акушерства та гінекології становить 2:  

І станція – акушерський стандартизований пацієнт, 

 ІІ станція – гінекологічний стандартизований пацієнт.  

Кожна станція складається в умовах ізольованого приміщення. Номер і 

назва станції зазначаються при вході. Усі учасники ОСП(К)І у відповідному 

ЗВО проходять однакові випробування з послідовним переходом від станції 

до станції відповідно до розробленого ЗВО графіка. Результати виконання 

завдань на кожній станції оцінюються чек-листом. Під час планування 

проведення ОСП(К)І місце проведення іспиту має бути зображено 

схематично. На схемі позначаються всі станції і напрями переходу 

учасників від станції до станції. Станції розташовуються недалеко одна від 

одної, а період переходу учасників між станціями має займати не більше 1 

хвилини. 

3. Екзаменаційні станції під час проведення ОСП(К)І з акушерства та 

гінекології будуть клінічного типу: клінічні станції - включають взаємодію 



студентів із стандартизованим пацієнтом;  

4. Екзаменаційна зала обладнується камерами відеоспостереження із 

можливістю відеозапису для забезпечення об'єктивності прийняття рішення 

екзаменаційною комісією у випадку апеляцій здобувачів. 

• Для проведення ОСП(К)І зі гібридними пацієнтами залучається тільки 

підготовлений і навчений персонал. Гібридним пацієнтом є особа з 

уявним захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт 

для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної 

ситуації) однаковим стандартизованим способом для об'єктивізації 

оцінювання студентів під час ОСП(К)І. 

• Підготовку для залучення як гібридних пацієнтів можуть проходити 

лікарі-інтерни, тьютори, студенти молодших курсів. 

• Стандартизований пацієнт представляє не історію хвороби, а демонструє 

прояви захворювання, передає емоційні й особисті характеристики 

симульованого пацієнта. Симуляція проявів захворювання 

стандартизується викладачами кафедри ЗВО. 

• Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не залучаються для 

ОСП(К)І. Реальні пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії 

зі стабільними фізичними змінами (аускультативні феномени, зміни на 

шкірі, деформації тощо) можуть бути ефективними для залучення як 

стандартизовані пацієнти за їх згодою. 

• Залучення стандартизованих пацієнтів дає змогу контролювати рівень 

складності екзаменаційної станції та порівнювати результати виконання 

завдань різних студентів. 

• Для складання ОСП(К)І здобувачі приходять у медичному одязі та 

змінному взутті. Використання мобільних телефонів та інших особистих 

пристроїв під час складання ОСП(К)І забороняється. 

5. Перед іспитом кожен студент проходить реєстрацію у списку із зазначенням 

екзаменаційної групи, отримує порядковий номер, за яким його реєструють 

у контрольному листі кожної станції, пам'ятку (маршрутний лист) та 



інструктаж про порядок проходження станцій. 

• Одночасно екзамен може складати 10 здобувачів, які на кожній окремій 

станції виконують одне й те саме завдання. 

• Здобувачі між станціями ОСП(К)І рухаються за порядковим номером, не 

пересікаються і не спілкуються. Початок і кінець виконання станції 

озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції може 

відрізнятися залежно від типу завдання і має становити до 15 хвилин. 

Якщо за цей час здобувач не впорався із завданням, він перериває роботу 

і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва на 1 хвилину, 

під час якої здобувачі переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї 

станції до іншої). 

6. Завдання, які здобувач може виконувати під час ОСП(К)І, залежать від типу 

станції та будуть клінічними. 

• Члени екзаменаційної комісії не втручаються у процес виконання 

завдання, спілкуються зі здобувачами лише на етапі повідомлення 

інформації, спостерігають за правильністю виконання та виставляють у 

контрольному листі оцінку по кожному критерію які зазначені у 

спеціальнорозробленому чек-листі на певну  станцію ОСП(К)І. 

7. Для підтвердження об'єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на 

кожній станції проводиться відеозапис виконання здобувачем клінічного чи 

практичного завдання. У випадку незгоди здобувача з результатами 

оцінювання екзаменатором у контрольному листі виконання завдання 

екзаменаційна комісія у присутності здобувача може переглянути 

відеозапис та прийняти остаточне рішення. 

8. Здобувач має право на оскарження процедури проведення або результатів 

ОСП(К)І (апеляцію) одразу після складання іспиту. 

Предметом оскарження може бути: 

− порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на 

об'єктивність результатів ОСП(К)І; − результати ОСП(К)І. 

 



Критерії оцінювання результатів компонентів ОСКІ з акушерства та 

гінекології 

 Змістове визначення критеріїв оцінювання ОСП(К)І базується на оцінці 

роботи здобувача на станції, яка здійснюється за контрольним листом, 

складеним на основі алгоритму виконання клінічних завдань, що оцінюються. 

Максимальна оцінка за виконання клінічних завдань на кожній з 2 станцій 

становить по 100 балів. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості 

присвоюють певну частину балів. Вага кожного пункту може бути різною 

залежно від їх кількості, значущості, складності виконання завдання. Після 

проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент 

може набрати 200 балів (100 балів – акушерський пацієнт та 100 балів – 

гінекологічний пацієнт).  

ОСП(К)І вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій 

набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів (Освітньо-

професійної програми «Медицина», другий (магістерський рівень) за спеціальністю 

222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», кваліфікації Магістр медицини. 

Лікар. Наказ №1 від 30.08.2018р. та освітньо-професійної програми «Педіатрія», 

другий (магістерський рівень) за спеціальністю 228 «Педіатрія», галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», кваліфікації Магістр педіатрії. Лікар-педіатр. Наказ №1 від 

30.08.2018р). 

 

Права та обов'язки осіб, які складають ОСКІ 

 У ОСКІ беруть участь студенти, які за поданням ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

не мають заборгованості та допущені до ОСКІ в установленому порядку. 

 Студент, який бере участь у ОСКІ, має право на проходження клінічних 

станцій за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції 

щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку. 

 

 

 



Студент зобов’язаний: 

• ознайомитися з Порядком проведення ОСКІ; 

• своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт; 

• виконувати вказівки та вимоги секретаря комісії та викладачів, які 

проводять іспит; 

• після закінчення роботи на клінічних станціях повернути Протокол 

секретарю, який проводить іспит; 

• не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть 

створити загрозу життю та здоров’ю учасників ОСКІ; не 

порушувати Порядок проведення ОСКІ. 

Протягом часу, відведеного для складання ОСКІ, студент повинен: 

• не заважати іншим студентам працювати, а також особам, відповідальним 

за проведення ОСКІ, виконувати покладені на них обов’язки; не 

порушувати дисципліну; 

• не спілкуватися з іншими студентами, не передавати їм будь-які предмети 

та матеріали, у тому числі екзаменаційні; не розголошувати у будь-якій 

формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту; 

• не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і 

рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою проведення ОСКІ. 

• У разі порушення цих вимог студент позбавляється права на 

продовження роботи під час ОСКІ і на вимогу секретаря, повинен 

завершити іспит і залишити аудиторію, у якій проводиться ОСКІ, що 

фіксується у Акті проведення ОСКІ. 

• Бланк відповідей (чек-лист) цього студента не перевіряється, він отримує 

результат «0» («не склав»). 

 

 

 

 

https://www.testcentr.org.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=19


Студенту під час проведення іспиту заборонено 

• Мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у 

тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і 

рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою ОСКІ. 

• Заважати іншим студентам працювати під час проведення ОСКІ, а також 

особам, відповідальним за проведення іспиту, виконувати покладені на 

них обов'язки; порушувати дисципліну. 

• Спілкуватися з іншими студентами, передавати їм будь-які предмети та 

матеріали, у тому числі екзаменаційні. 

• Розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст завдань до 

завершення іспиту. 

• Самовільно виходити з аудиторії. Якщо студенту необхідно вийти із 

аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при 

наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування 

викладача) тощо, він має повідомити про це Секретаря та отримати 

дозвіл. Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час 

іспиту мають бути передбачені повторне проходження станцій. 

• Виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні завдання та бланки 

відповідей (чек-листи). 

У разі порушення цих вимог, студент (інтерн) позбавляється права на 

продовження роботи на станції і на вимогу секретаря, повинен закінчитит іспит 

і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування. Бланк відповідей цього 

студента не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»). 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведення ОСКІ 

Загальна інформація 

Іспит складають зареєстровані студенти, стан здоров’я яких на час його 

проведення дозволяє проходити іспит. 

Для проведення ОСКІ університет виготовляє та використовує Протоколи, 

затверджені Методичною радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова українською мовою 

для студентів-громадян України та для іноземних студентів.  

Ідентифікація студентів 

Ідентифікація студентів, які мають складати іспит, проводиться на підставі 

паспорту. Відповідальність за ідентифікацію студентів покладається на 

уповноваженого представника ВНЗ. 

Перед початком іспиту 

Особисті речі студентів залишаються у спеціально відведеному місці, за 

зберігання яких несе відповідальність ВНЗ. 

Інструктаж студентів 

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить 

інструктаж про регламент проведення ОСКІ. Після інструктажу кожний 

студент отримує пронумерований Протокол, де студент має поставити свій 

підпис ручкою та внести обов’язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані. 

Обов’язково наголошується на принципи академічної доброчесності. 

Випадки погіршення стану здоров’я під час іспиту 

У випадку погіршення стану здоров’я під час іспиту студент має 

поінформувати про це викладача та секретаря ВНЗ. При неспроможності 

продовжувати тестування секретар має припинити складання іспиту для цього 

студента і зафіксувати цей факт у відповідному Акті, який підписується 

студентом, секретарем ВНЗ та викладачем. 

 

 

 

 



Анулювання та скасування результатів 

Припинення складання іспиту ОСКІ для студента 

При порушенні Порядку проведення іспиту секретар може припинити 

складання іспиту для студента у випадках: 

• виявлення під час іспиту у студента або на його робочому місці будь-яких 

технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, 

відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не 

передбачені процедурою ОСКІ; 

• виконання клінічного завдання на станції іншою особою; 

• спілкування в процесі роботи на станції з іншими студентами; 

• списування відповідей на клінічні завдання в іншого студента; 

• пошкодження Протоколу студента, що унеможливлює його оцінку. 

•  

Анулювання результатів 

Рішення про анулювання результатів приймається екзаменаційною комісією 

ОСКІ на підставі записів, зроблених у відповідному Акті про порушення 

Порядку проведення ОСКІ, який підписується секретарем, або у випадку 

виявлення факту порушення студентом Порядку проведення ОСКІ за 

результатами аналізу відеоматеріалів, переданих комісії з камер 

відеоспостереження. 

 

Готуємось до ОСКІ 

Готуючись до складання ОСКІ, студентам необхідно звернути увагу на різні 

аспекти підготовки. 

1. Змістова підготовка (випадки акушерської та гінекологічної патології, 

фармакотерапія, комунікативні навички, безпека пацієнта). 

2. Ознайомлення з процедурою ОСКІ (регламент, умови допуску, наслідки 

запізнення або відсутності на іспиті). 

3. Ознайомлення з правилами заповнення Протоколів. 

 Оскільки ОСКІ базується на клінічних настановах (протоколах), які також 

https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-informatsiia/poriadok-provedennia-ispytu


є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним 

джерелом для підготовки до ОСКІ є стандартні навчальні матеріали, які 

використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін 

(акушерства та гінекології) – підручники, практикуми тощо. 

 Таким чином, перший крок підготовки до ОСКІ – систематичне вивчення 

й повторення учбового матеріалу. 

 Рекомендовано для підготовки до іспиту використовувати нормативні 

документи, клінічні настанови та гайдлайни згідно клінічних ситуаційних 

задач. Але для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою 

підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – 

систематично вчіть та повторюйте учбовий матеріал. 

 З березня 2020 року ВНМУ оприлюднює на офіційному сайті 

екзаменаційні клінічні ситуаційні задачі. 

 Зверніть увагу, на сайті ВНМУ опубліковано лише перелік захворювань 

та скарги пацієнта при зверненні до лікаря згідно клінічних станцій та завдань 

до станції!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Маршрут руху студента по станції: 

Студент зі станції 1  переходить на станцію 6, 

Студент зі станції 2  переходить на станцію 7, 

Студент зі станції 3  переходить на станцію 8, 

Студент зі станції 4  переходить на станцію 9, 

Студент зі станції 5  переходить на станцію 10, 

Студент зі станції 10  переходить на станцію 5, 

Студент зі станції 9  переходить на станцію 4, 

Студент зі станції 8  переходить на станцію 3, 

Студент зі станції 7  переходить на станцію 2, 

Студент зі станції 6  переходить на станцію 1, 

 

Робота на станції: 

До 10 хвилин – спілкування із пацієнтом та ознайомлення із 

представленою документацією.  

Обов’язковим пунктом є повідомлення викладачу (фасилітатору) про 

анамнез захворювання та життя, скарги пацієнтки, попередній діагноз, план 

обстеження та лікування, інтерпретація наявних результатів лабораторно-

інструментальних обстежень, повідомлення пацієнтці щодо побічної дії 

препаратів що будуть призначені – до 5 хв. 

 


