ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ОСКІ.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ.
Що таке ОСКІ?
Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) ( від англ. Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) – це сучасний метод оцінювання
практичних знань та вмінь, що призначений для перевірки набуття клінічної
майстерності та компетентності, які неможливо оцінити традиційними
формами іспитів. Кожна станція оцінює одну або декілька клінічних
компетентностей (наприклад, навички розпитування пацієнта, комунікативні
навички, навички фізикального обстеження тощо). Проведення екзамену в
такому форматі передбачає стандартизований підхід, зокрема, залучення
стандартизованих пацієнтів, застосування стандартизованих інструментів
оцінки та стандартизовану логістику екзаменаційного дня.
Основні принципи ОСКІ.
Об’єктивний (оbjective) – всі студенти виконують завдання однакової
складності, які оцінюють із застосуванням стандартизованого інструменту
(чек-листа);
Структурований (structured) – усі студенти виконують однакові завдання
в однакових клінічних ситуаціях за однаковий проміжок часу. Студенти
послідовно переміщуються від однієї станції до іншої, відповідно до певного
маршруту, виконуючи завдання однакового рівня складності;
Клінічний (сlinical) – завдання на кожній станції ОСКІ відображають
реальні клінічні ситуації, в яких студенти застосовують отримані теоретичні
знання та практичні навички;
Іспит (еxamination) – компетентності та навички студентів оцінюють на
основі вищевказаних принципів.
Місце проведення.
ОСКІ проводять на базі міжкафедрального навчально-тренінгового
симуляційного центру. Під час іспиту ведеться постійне відеоспостереження.
Хто складає ОСКІ?
ОСКІ складають студенти 3, 4, 5 курсів зі спеціальності «Медицина» та
«Лікувальна справа» та 3, 4 курсів зі спеціальності «Стоматологія» в останній
місяць семестру перед семестровими іспитами.
Одночасно іспит складає одна екзаменаційна група студентів, яка
формується з розрахунку 12 осіб в кожній групі.
Екзаменаційні групи формуються деканатом перед іспитом.

Графік складання ОСКІ
І захід
ІІ захід
ІІІ захід
ІV захід
V захід
VІ захід

9.00-10.25
10.35-12.00
12.15-13.40
13.50- 15.15
15.30-16.55
17.05-18.20

Які предмети входять в ОСКІ?
Іспит включає 12 станцій на кожному курсі.
В ОСКІ входять базові клінічні дисципліни:
•
зі спеціальності «Медицина» та «Лікувальна справа»:
на 3 курсі – пропедевтика внутрішньої медицини (5 станцій),
загальна хірургія (4 станції), пропедевтика педіатрії (3 станції);
на 4 курсі – внутрішні хвороби (3 станції), хірургія (3 станції),
педіатрія (3 станції), неврологія (2 станції), психіатрія (1 станція);
на 5 курсі – внутрішні хвороби (3 станції), педіатрія (3 станції),
хірургія (2 станції), акушерство та гінекологія (2 станції), анестезіологія та
інтенсивна терапія (1 станція), інфекційні хвороби (1 станція).
•
зі спеціальності «Стоматологія»:
на 3 курсі – терапевтична стоматологія (4 станції), ортопедична
стоматологія (4 станції), хірургічна стоматологія (4 станції);
на 4 курсі – дитяча терапевтична стоматологія (4 станції),
внутрішня медицина (4 станції), хірургія (4 станції).
Як підготуватися до ОСКІ?
Для підготовки до ОСКІ використовуйте алгоритми практичних навичок,
які розміщені на сайтах відповідних кафедр або за посиланням.
У день здачі ОСКІ
У день здачі ОСКІ Ви повинні з’явитися за 30 хв. до початку іспиту в
міжкафедральний навчально-тренінговий симуляційний центр для
реєстрації та інструктажу.

•
•

У день екзамену Ви ПОВИННІ МАТИ З СОБОЮ:
Ваш студентський квиток для реєстрації,
медичну форму (халат або хірургічний костюм),

•
•
•

•
•

•

•

змінне взуття,
стетофонендоскоп,
за можливості – механічний годинник із секундною стрілкою.
ЗАБОРОНЕНО приносити та використовувати під час іспиту:
навчальні та допоміжні матеріали,
мобільні телефони та інші засоби комунікації (ноутбук, планшет, рідер,
смарт-годинники тощо),
папір та ручку (забезпечує міжкафедральний навчально-тренінговий
центр),
їжу та напої.

Безпосередньо перед іспитом
Відповідальний працівник ідентифікує Вашу особу та відмітить
присутність.
Крім того, він надасть інформацію про правила поведінки і безпеки під
час іспиту, кількість і тривалість екзаменаційних станцій, час між станціями і
сигнальну систему, що використовується для дотримання часових меж, тощо.
Ви отримаєте бейджик з порядковим номером (номер станції, з якої
починаєте складати іспит) та ідентифікаційним номером.
Вам видадуть маршрутний лист, на якому буде зазначено шлях
проходження станцій ОСКІ. На дверях кожної кімнати буде чітко вказано
номер станції та її назва.
Ви повинні підписати документ про конфіденційність та нерозголошення
завдань.
Порядок здачі ОСКІ (Як проходити маршрут?).
Після інструктажу Ви підходите до кімнати, номер якої відповідає
Вашому порядковому номеру, який зазначено на бейджику, і далі будете
рухатись до наступної за номером станції. Наприклад, якщо номер Вашої
першої станції 4, то далі Ваш маршрут буде пролягати по станціях 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3. Знаки біля дверей кожної станції допоможуть Вам
пересуватися по маршруту.
Виконання завдань на станціях починається та закінчується за сигналом
дзвінка.
Перед дверима станції Ви побачите коротку інформацію про навичку, яку
перевіряють на даній станції. Після дзвінка Ви повинні увійти в кімнату,
отримати конкретні інструкції щодо виконання навички (буде розміщено при
вході у кімнату), і виконати завдання.

Усі бланки для письмових відповідей, які Вам видадуть на станціях (де це
передбачено), Ви повинні віддати екзаменатору після їх заповнення та
завершення завдання.
Час виконання завдання на кожній станції 6 хв. По закінченню цього часу
продзвенить наступний дзвінок, за яким Ви виходите з кімнати та переходите
до наступної кімнати (станції) за маршрутом.
Якщо за 6 хвилин Ви не впоралися із завданням, то припиняєте роботу і
виходите з кімнати, здавши усі бланки письмових відповідей викладачу (якщо
такі передбачені на станції). Якщо Ви впоралися із завданням раніше терміну –
залишаєтеся в кімнаті до дзвінка.
Робота на наступних станціях розпочинається за наступним дзвінком.
Інтервал часу між станціями, необхідний для переходу від однієї станції
до іншої, становить 1 хв.
Таким чином Ви повинні пройти всі 12 станцій.
Після того, як екзамен розпочнеться, перерви під час проходження
станцій не передбачені.
Оснащення станцій.
Кожна екзаменаційна станція є унікальною. Обладнання кожної станції є
різними залежно від її призначення. Наприклад, якщо завданням на станції є
фізикальне обстеження пацієнта, можна очікувати побачити там:
• фантом або пацієнта, який лежить у ліжку чи сидить на стільці.
• комплект інструментів, необхідний для виконання завдання; проте Ви
повинні принести свій власний стетоскоп на іспит,
• завдання, яке Ви маєте виконати,
• бланк відповіді, який необхідно заповнити (на деяких станціях).
• інші матеріали (наприклад, таблиці росту, результати лабораторних чи
інструментальних досліджень тощо) необхідні для виконання завдання.
Порушення правил.
Якщо ви спізнилися, то до складання іспиту НЕ ДОПУСКАЄТЕСЬ.
Під час іспиту Вам ЗАБОРОНЕНО спілкуватись між собою та з
викладачем.
При порушенні Вами правил техніки безпеки та поведінки, користуванні
навчальними матеріалами та гаджетами, результати Вашого іспиту будуть
АНУЛЬОВАНІ.
Спілкування під час іспиту.
Екзаменатор буде спостерігати, оцінювати та записувати Ваші результати
під час виконання завдання. Не звертайте уваги на вираз обличчя екзаменатора

або те, як він робить позначки в чек-листі. Замість цього зосередьтеся на
виконанні завдання, щоб продемонструвати свої практичні навички та
компетенції.
Ви може звернутися до екзаменатора при погіршенні самопочуття чи в
разі інших форс-мажорних обставин.
Екзаменатор може звернутися до Вас в усній формі у наступних
випадках:
• якщо ви порушуєте правила безпеки та поведінки,.
• якщо ви неправильно інтерпретуєте завдання в наданій Вам інструкції,
екзаменатор може перенаправити вас, сказавши щось на зразок: "Будь ласка,
перечитайте завдання" або "Проведіть аускультацію в точці, позначеній синім
кольором",
• після того, як Ви виконаєте певний етап обстеження, екзаменатор може
надати Вам необхідні результати обстеження. Наприклад, після демонстрації
перкусії грудної клітки, екзаменатор може сказати: "Над правою половиною
грудної клітки в нижніх відділах виявлено притуплений перкуторний звук".
Якщо жодна інформація не надається, продовжуйте виконання завдання. Не
звертайтеся до екзаменатора за інформацією і не запитуйте, чи є у нього
інформація для Вас (усі дані шукайте у виданому Вам завданні).
Як перескласти ОСКІ?
Якщо Ви були відсутності на іспиті чи отримали негативну оцінку, Вам
буде надана можливість перескласти його у визначений термін, відповідно до
розкладу деканату.
Оцінка ОСКІ.
На кожній станції екзаменатор, не втручаючись у процес виконання
завдання, оцінює Ваші дії та робить відмітки про це у чек-листі.
Максимальна оцінка за виконання завдання на кожній станції становить 1
(один) бал. Максимальна кількість балів за ОСКІ становить 12.
Іспит вважається складеним, якщо Ви набрали не менше 7,0 балів.
Результати іспиту будуть відомі у день його складання після
опрацювання всіх чек-листів.
Незгідний з результатом.
Якщо Ви не згідні з результатом іспиту, то можете подати апеляцію та
оскаржити результат протягом 2 днів.
Апеляційну заяву розглядає комісія, рішення приймається після
перегляду відеозапису складання Вами іспиту.

Що відбувається після екзамену?
Коли ви закінчите ОСКІ, ви повинні повернути свій бейджик та ручку
(олівець) та покинути місце проведення іспиту через прохід, позначений знаком
«Вихід».
Вимоги безпеки ОСКІ
Студентам забороняється будь-яким чином обговорювати, копіювати,
відтворювати або ділитися змістом іспиту в будь-який час до, під час і після
його проведення.
Декілька порад.
Не піддавайтеся спокусі зробити більше, ніж потрібно згідно наданих Вам
інструкцій. Наприклад, якщо в інструкціях говориться про «збір анамнезу з
фокусом на харчовий», то не потрібно проводити повне опитування пацієнта,
особливо ставити запитання, які можуть бути неактуальними.
Керуйтеся інформацією, яку пацієнт повідомляє. Застосовуйте клінічне
мислення аналізуючи відповіді, отримані від пацієнта під час розпитування,
та результати фізикального обстеження пацієнта.
Не робіть припущень про призначення станції. Ваша думка про те, що
оцінюють на станції, може бути хибною, тому сфокусуйтеся на виконанні
завдання. Наприклад, при розпитуванні пацієнта оцінюють Ваші вміння
спілкуватись із ним, але одночасно перевіряють, наскільки Ви орієнтуєтесь у
скаргах чи даних анамнезу в цілому чи при певній патології. Керуйтеся
відповідями пацієнта та виданими Вам інструкціями. Ви повинні
продемонструвати як вміння застосувати теоретичні знання на практиці, так і
відповідні комунікативні навички.
Слідкуйте за часом. Оскільки станції ОСКІ мають обмеження в часі,
врахування часу має вирішальне значення.

