
ОСКІ для 4 курсу стоматологів. 

Внутрішня медицина  

Номер станції  Назва матрикула  Питання   
Станція  
№1Обстеження 

органів дихання  

Провести пальпаторне 

дослідження грудної клітки та 
визначити клінічне значення 

смптомів.  

Визначити резистентність і 

болючість грудної клітки  
Визначити ширину епігастрального 

кута  
Визначити голосове тремтіння  

Провести перкусію легень і 

визначити клінічне значення 

симптомів.  

Провести порівняльну перкусію 

легень спереду  
Провести порівняльну перкусію 

легень в пахвинних ділянках  
Провести порівняльну перкусію 

легень ззаду  
Визначити висоту стояння верхівок 

легень спереду і ззаду  
Визначити ширину полів Креніга  
Визначити нижній край правої 

легені  
Визначити нижній край лівої легені  
Визначити екскурсію нижнього 

краю легень справа і зліва  
Провести аускультацію легень, 

визначити діагностичне 
значення симптомів.   

Провести аускультацію легень 

спереду грудної клітки серця  
Провести аускультацію легень в 

бокових ділянках   
Провести аускультацію легень ззаду   
Визначити бронхофонію   

Станція  
№2Обстеження 

серцевосудинної 

системи  

Провести перкуторне  
дослідження серця, дати 

клінічну оцінку   

Визначити праву межу відносної 

тупості серця   
Визначити ліву межу відносної 

тупості серця   
Визначити верхню межу відносної 

тупості серця   
Визначити праву межу абсолютної  
тупості серця   
  
Визначити ліву межу абсолютної  
тупості серця  
  
Визначити верхню межу абсолютної 

тупості серця  



Провести аускультацію серця, 

визначити діагностичне 
значення симптомів.  
  

  

Провести аускультацію серця в 5-ох 

точках  

  
Провести загальний огляд та 
визначити клінічне значення 
симптомів  
  

  

Оцінити загальний стан пацієнта  

Оцінити стан свідомості  

Оцінити положення хворого в ліжку    

Оцінити будову тіла  

   Оцінити стан шкірних покривів  

Станція № 3 

Обстеження 

шлунковокишкового 

тракту  

Обстежити органи черевної 

порожнини методом перкусії, 
оцінити діагностичне значення 

симптомів.  

Визначити розміри печінки за 

Курловим  
Провести перкусію нижнього краю 

печінки за Образцовим  
Провести пальпацію печінки  
Провести пальпацію селезінки  
Перкуторно визначити поперечний і 

повздовжний розмір селезінки  
Провести пальпацію живота, 

визначити клінічне значення 

симптомів.  

Провести  пальпацію сигмовидної 

кишки  
Провести пальпацію сліпої кишки  
Провести пальпацію клубової кишки  
Провести пальпацію висхідної 

частини ободової кишки  
Провести пальпацію низхідної 

частини ободової кишки  
Провести пальпацію поперечної 

ободової кишки    
Визначення симптому 

Пастернацького  
Визначити симптом Пастернацького  

Станція №4  
Інтерпритація  

Даних додаткових 

методів  
обстеження  
  

  

Інтерпритувати дані 

променевого дослідження 

органів грудної порожнини  

Оцінити рентгенограму хворого на 

плеврит  
Оцінити рентгенограму хворого на 

рак легень  
Оцінити рентгенограму хворого на 

пневмонію  
Оцінити на  рентгенограмі 

конфігурацію серця  
Оцінити дані загального 

аналізу крові  
Оцінити загальний аналіз крові 

хворого на анемію  
Оцінити загальний аналіз крові 

хворого з ознаками запального 

процесу  
Оцінити загальний аналіз крові 

хворого на лейкемію  



Оцінити дані біохімічного 

аналізу крові  
Оцінити біохімічний аналіз крові 

хворого на захворювання нирок  
Оцінити біохімічний аналіз крові 

хворого на захворювання печінки  

Оцінити дані загального 

аналізу сечі  
Оцінити дані загального аналізу сечі  

Оцінити дані коагулограми  Оцінити дані коагулограми  

Оцінити дані 

електрокардіограми  
Оцінити електрокардіограму 

хворого з аритмією  
Оцінити електрокардіограму 

хворого з ознаками гіпертрофії 

відділів серця  
Оцінити електрокардіограму 

хворого на інфаркт міокарда  

  




