
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 1 

Станція «3» 

 

 

 

1. Що таке загальна смертність? 

2. Що таке первинна захворюваність? 

3. Яка буває непрацездатність? 

4. Назвіть основні (базові) моделі систем ОЗ. 

5. Що таке ліцензування? 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                     (підпис)                             
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Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 2 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке малюкова смертність? 

2. Що таке загальна захворюваність? 

3. Що таке первинна інвалідність? 

4. Як визначити роботу ліжка? 

5. Що таке акредитація? 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Завідувач кафедрою 
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Варіант №3 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке демографічне навантаження? 

2. Що таке патологічна ураженість? 

3. Як розрахувати обіг ліжка? 

4. Що таке стандартизація в ОЗ?  

5. З яких джерел фінансується державна система ОЗ? 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Завідувач кафедрою 
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Варіант № 4 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть необхідні дані для розрахунку показника плодовитості 

(фертильності). 

2. Що таке лікарняна летальність? 

3. Які рівні профілактики Ви знаєте? 

4. Що таке первинна інвалідність працездатного населення? 

5. Що таке коефіцієнт кореляції? 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
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Варіант № 5 

Станція «3» 

 

 

1. З яких підперіодів складається перинатальний період? 

    2. Які дані необхідні для розрахунку первинної захворюваності? 

    3. Як розраховується структура явища? 

    4. Назвіть відмінності між менеджментом та адмініструванням. 

    5. Які документи засвідчують тимчасову непрацездатність особи? 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
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Варіант № 6 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке антенатальний період? 

2. Як вирахувати середнє значення величини? 

3. Який документ засвідчує живонародження? 

4. До якого рівня профілактики відноситься вакцинація? 

5. Назвіть недоліки приватної (ринкової) системи ОЗ. 

      

 

 

 

 

 

                                                  

 

Завідувач кафедрою 
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Варіант № 7 

Станція «3» 

 

 

1. Дайте визначення здоров’я за дефініцією ВООЗ. 

2. Що таке материнська смертність? 

3. На основі чого в Україні проводиться облік захворюваності? 

4. Скільки в середньому візитів до акушера-гінеколога повинна здійснити 

вагітна до пологів? 

5. Що таке акредитація? 
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Варіант № 8 

Станція «3» 

 

 

1. Скільки існує типів вікової структури населення? 

2. Що таке очікувана тривалість життя? 

3. Які дані необхідні для розрахунку первинної інвалідності дорослого 

населення? 

4. Що таке міжнародна класифікація хвороб? 

5. Назвіть джерела фінансування страхової системи ОЗ. 
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Варіант № 9 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке ранній неонатальний період? 

2. Дайте визначення сутності екстенсивного показника. 

3. Що таке первинна медико-санітарна допомога? 

4. Назвіть преваги державної системи ОЗ.  

5. Якою може бути непрацездатність людини? 
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Варіант № 10 

Станція «3» 

 

1. Що таке мода (Мо)?  

    2. Які документи використовують для констатації смерті особи? 

    3.  Що характеризує показник загальної захворюваності? 

    4. Скільки груп інвалідності в Україні? 

    5. Що таке репродуктивне здоров’я? 

      

 

 

 

                                     

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 11 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть основні напрямки демографії. 

2. Який документ використовують для статистичної обробки 

захворюваності? 

3. Назвіть групи факторів, що впливають на здоров’я населення. 

4. Скільки разів вагітна повинна бути оглянута терапевтом?  

5. Назвіть параметри якості медичної допомоги. 
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Варіант № 12 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке природний приріст населення? 

2. Мета первинної профілактики.  

3. Назвіть захворювання, що займають 3 перших рангових місця в структурі 

інвалідності населення України. 

4. Що таке стратегічний менеджмент в охороні здоров'я? 

5. Які існують ринки в охороні здоров’я? 
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Варіант № 13 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке інтенсивний показник? 

2. Які класи хвороб є основними в первинній захворюваності населення 

України?  

3. Назвіть основні причини малюкової смертності. 

4. Які види реабілітації інвалідів виділяють? 

5. Як називається основний управлінський акт в охороні здоров’я? 
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                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             
  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 14 

Станція «3» 

 

1. Що таке регресивний тип вікової структури населення? 

2. Назвіть низький рівень показника народжуваності. 

3. Що таке первинна інвалідність дитячого населення? 

4. Назвіть основні функції жіночої консультації. 

5. Що входить в поняття «медична послуга»? 

      

 

 

 

                                     

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 15 

Станція «3» 

 

 

1. Які показники можна відобразити лінійною діаграмою? 

2. Назвіть типи малюкової смертності. 

3. Де проводиться експертиза тимчасової непрацездатності? 

4. Що таке маркетинг в охороні здоров’я? 

5. Назвіть структурні компоненти якості медичної допомоги за 

Донабедіаном. 

      

 

 

 

                                     

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             
  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 16 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть основні джерела статистичної інформації. 

2. Що включає в себе перинатальна смертність?  

3. Дайте визначення поняття «стандарт якості медичної допомоги». 

4. Які дані потрібні для розрахунку показника середньої тривалості 

перебування хворого на ліжку? 

5. Якою може бути непрацездатність? 

      

 

 

 

                                     

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             
  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 17 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть методи збирання медико-статистичної інформації. 

2. Дайте визначення поняття «материнська смертність». 

3. Назвіть основні механізми забезпечення якості медичної допомоги. 

4. Які дані потрібні для розрахунку показника середньорічної зайнятості 

лікарняного ліжка? 

5. Назвіть види медичних експертиз. 

      

 

 

 

                                     

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             
  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 18 

Станція «3» 

 

 

1. Які типи відносних величин використовуються для оцінки роботи закладів 

охорони здоров’я? 

2. Дайте визначення поняття «депопуляція». 

3. Які існують методи збору інформації для вивчення захворюваності 

населення? 

4. Назвіть моделі управління якістю медичної допомоги. 

5. Які лікувально-профілактичні заклади мають право видачі листків 

непрацездатності? 

      

 

                                  

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 19 

Станція «3» 

 

 

1. Для розрахунку яких даних застосовують показники співвідношення? 

2. Що характерно для регресивного типу вікової структури населення? 

3. Дайте визначення поняття «індикатор якості медичної допомоги». 

4. Коли видається листок непрацездатності по вагітності та пологах? 

5. Хто не має права видачі листків непрацездатності? 

      

 

               

 

 

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 20 

Станція «3» 

 

 

1. Які відносні величини можна використовувати для порівняння явищ, що 

вивчають в динаміці? 

2. Що характерно для стаціонарного типу вікової структури населення? 

3. Назвіть алгоритм прийняття управлінського рішення в лікувально-

профілактичних закладах 

4. Основні завдання жіночої консультації. 

5. Що покладено в основу оплати листків непрацездатності? 

      

            

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 21 

Станція «3» 

 

 

1. З якою метою використовують радіальні діаграми? 

2. Що таке вторинна профілактика захворювань? 

3. Дайте визначення поняття «внутрішній (клінічний) аудит». 

4. Материнська смертність, її основні причини. 

5. Основні причини стійкої втрати працездатності населення. 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                       (підпис)                             

 

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  
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за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 22 

Станція «3» 

 

 

1. Що  таке метод  стандартизації? 

2. Що таке профілактика захворювань? 

3. Які бувають види контролю в системі управління якістю медичної 

допомоги? 

4. Основна обліково-звітна медична документація жіночої консультації. 

5. Які основні функції лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 23 

Станція «3» 

 

 

1. Які відносні величини використовують для розрахунку структури 

первинної захворюваності? 

2. Джерела інформації для вивчення інфекційної захворюваності.  

3. Назвіть переваги системи охорони здоров’я Семашка. 

4. Дайте визначення поняття «репродуктивне здоров’я» населення. 

5. Що таке інтранатальний період? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             
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Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 24 

Станція «3» 

 

1. Які відносні величини використовують для розрахунку рівня поширеності 

захворювань серед населення? 

2. Що включає в себе природній рух населення? 

3. Назвіть рівні надання медичної допомоги. 

4. Кратність оглядів вагітної акушером-гінекологом.  

5. Що таке лікарняна летальність? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             
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Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 25 

Станція «3» 

 

 

1. Який вид графічного зображення використовують для відображення 

показника інтенсивності? 

2. Джерела інформації для вивчення госпіталізованої захворюваності. 

3. Які лікарі надають медичну допомогу на рівні первинної ланки? 

4. Сутність протиепідемічної роботи дитячої поліклініки. 

5. Якого типу можуть бути МСЕК? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 26 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть етапи статистичного дослідження. 

2. Особливості обліку важливої неепідемічної захворюваності. 

3. Перерахуйте основні завдання поліклініки. 

4. Які заходи в роботі лікаря-педіатра відносяться до первинної 

профілактики захворювань? 

5. Що таке реабілітація?  

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 27 

Станція «3» 

 

 

1. Які існують види статистичних досліджень? 

2. Дайте визначення поняття «патологічна ураженість» населення. 

3. Як розрахувати укомплектованість лікарських посад в поліклініці? 

4. Що таке «індекс здоров’я» дітей певної вікової категорії? 

5. Що таке первинна інвалідність населення? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 28 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть провідні групи чинників, які впливають на показники здоров’я 

населення. 

2. Що таке показник фертильності?  

3. Які основні завдання стаціонару міської лікарні? 

4. Що таке післяопераційна летальність? 

5. Скільки існує груп інвалідності в Україні? 

      

 

               

 

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 29 

Станція «3» 

 

 

1. Для чого в медицині використовується кореляційно-регресійний аналіз 

статистичних даних? 

2. Які фактори впливу на здоров’я населення відносяться до екзогенних 

керованих? 

3. Методика визначення загального показника народжуваності. 

4. Чим визначається потужність лікарні? 

5. Які існують моделі систем охорони здоров’я? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 30 

Станція «3» 

 

 

1. Що включає в себе поняття «здоров’я населення»? 

2. Джерела вивчення показників природного руху населення. 

3. Що таке показник забезпеченості населення стаціонарною допомогою? 

4. Назвіть моделі фінансування систем охорони здоров’я. 

5. Дайте визначення поширеності захворювань. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 31 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке відносні величини? 

2. Що таке здоров’я? 

3. Які виділяють групи інвалідності? 

4. Назвіть компоненти якості медичної допомоги. 

5. Як розраховується материнська смертність?  

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 32 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке нормальна вибірка? 

2. Назвіть основні види захворюваності. 

3. Охарактеризуйте ІІ етап надання медичної допомоги жінкам та дітям. 

4. Дайте визначення малюкової смертності. 

5. Що таке ринкова модель системи охорони здоров’я. Для якої країни вона 

характерна? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 33 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке статистична сукупність? 

2. Що таке неонатальна смертність? 

3. Назвіть види профілактичних медичних оглядів. 

4. Що таке експертиза працездатності?  

5. Які існують види контролю якості медичної допомоги? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 34 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке динамічний ряд? 

2. Назвіть основні функції роботи кабінету здоров’я дитини. 

3. Які виділяють основні причини інвалідності в Україні? 

4. Як розраховується первинна захворюваність? 

5. Назвіть моделі управління. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 35 

Станція «3» 

 

 

1. Які методи можна використати при формуванні вибіркової статистичної 

сукупності? 

2. Як розраховується тип малюкової смертності? 

3. Як розраховується укомплектованість лікарськими посадами у ЛПЗ? 

4. Що таке вторинна профілактика? 

5. Що таке клінічний аудит? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 36 

Станція «3» 

 

 

1. Як можна візуалізувати результати будь-яких досліджень? 

2. Що характерно для прогресивного типу вікової структури населення? 

3. Назвіть етапи надання медичної допомоги жінкам  та дітям в Україні.  

4. Що таке післяопераційна летальність? 

5. Охарактеризуйте первинну ланку медичної допомоги в Україні. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 37 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть алгоритм проведення статистичного дослідження. 

2. Як розраховується коефіцієнт загальної смертності? 

3. Яка кількість відвідувань лікаря-педіатра на першому році життя 

дитини? 

4. Основні функції МСЕК. 

5. З якою метою проводяться попередні медичні профілактичні огляди? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             
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                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 38 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке непараметричні методи дослідження? 

2. Які виділяють основні групи факторів, що впливають на здоров’я? 

3. Які медичні документи повинен заповнити лікар акушер-гінеколог при 

взятті жінки на облік з приводу вагітності? 

4. Що таке ліцензування? 

5. Назвіть недоліки системи охорони здоров’я Семашка? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 39 

Станція «3» 

 

 

1. Які величини відносяться до середніх? 

2. Як розрахувати первинну захворюваність? 

3. На який максимальний термін лікар може відкрити листок 

непрацездатності самостійно? 

4. Які є індикатори якості медичної допомоги за Донабедіаном? 

5. Назвіть алгоритм прийняття управлінського рішення 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 40 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке перинатальна смертність? 

2. Назвіть склад лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). 

3. Яку медичну облікову документацію необхідно заповнити у випадку 

встановлення інфекційного захворювання? 

4. Що таке акредитація? 

5. Які основні моделі системи охорони здоров’я існують у світі? Наведіть 

приклади країн, де вони працюють. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 41 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке ненормальна вибірка? 

2. Як розраховується показник фертильності? 

3. Які групи інвалідності виділяють для дітей? 

4. Що таке якість медичної допомоги? 

5. Що таке реабілітація?  

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 42 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке показник наочності? 

2. Хто з лікарів здійснює допомогу на ІІІ етапі надання медичної 

допомоги жінкам та дітям в Україні? 

3. Назвіть основні характеристики якості медичної допомоги. 

4. Як розраховується структура захворюваності? 

5. Назвіть основні види реабілітації. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 43 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке статистичне дослідження? 

2. Що відноситься до екзогенних та ендогенних факторів ризику, які 

впливають на здоров’я? 

3. Як розраховується мертвонародженість? 

4. Що таке профілактика?  

5. Що таке стандартизація? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 44 

Станція «3» 

 

 

1. Які показники використовують для оцінки варіації ознаки? 

2. Що характерно для стаціонарного типу вікової структури населення? 

3. Що таке обіг ліжка? 

4. Охарактеризуйте ІІ групу інвалідності. 

5. Що таке сертифікація? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 45 

Станція «3» 

 

 

1. Назвіть різницю між абсолютними та відносними величинами. 

2. Що таке тип В малюкової смертності? 

3. Що відноситься до протиепідемічної роботи лікаря педіатра? 

4. Які облікові документи необхідно проаналізувати при оцінці роботи 

стаціонарних відділень? 

5. Виконання яких функцій передбачає процес менеджменту? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 46 

Станція «3» 

 

 

1. Екстенсивний показник, алгоритм розрахунку. 

2. Що таке демографічне навантаження? 

3. Що таке материнська смертність?  

4. Що таке первинна профілактика? 

5. Дайте визначення поняття «паліативна допомога». 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 47 

Станція «3» 

 

 

1. Інтенсивний показник, алгоритм розрахунку. 

2. Що характерно для регресивного типу вікової структури населення? 

3. Основні причини материнської смертності. 

4. За якими документом вивчається інфекційна захворюваність населення? 

5. Назвіть методи санітарної просвіти населення. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 48 

Станція «3» 

 

 

1. Показник співвідношення, алгоритм розрахунку. 

2. Що характерно для прогресивного типу вікової структури населення? 

3. Які основні причини малюкової смертності в Україні? 

4. Назвіть медичні показники, що характеризують здоров’я населення. 

5. Які є системи охорони здоров’я?  

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             
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за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 49 

Станція «3» 

 

 

1. Показник наочності, алгоритм розрахунку. 

2. Що характерно для стаціонарного типу вікової структури населення? 

3. Алгоритм розрахунку показника перинатальної смертності. 

4. Що таке цільове медичне обстеження? 

5. Що таке ефективність? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 
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за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 50 

Станція «3» 

 

 

1. Які діаграми ви повинні використовувати для показу структури загальної 

захворюваності? 

2. Які типи вікової структури населення існують? 

3. Основні причини малюкової смертності. 

4. Що таке періодичне медичне обстеження? 

5. Що таке результативність? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 51 

Станція «3» 

 

 

1. Сутність методу стандартизація. 

2. За якими документами вивчається смертність населення? 

3. Скільки типів дитячої смертності існує? 

4. Що таке попереднє медичне обстеження? 

5. Планування як функція управління. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 52 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке динамічний аналіз? 

2. Який документ видається при народженні? 

3. Які медичні показники характеризують здоров’я населення? 

4. Які лікарі забезпечую третинний рівень охорони здоров’я в Україні? 

5. Контроль як функція управління. 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 53 

Станція «3» 

 

 

1. Етапи статистичного дослідження. 

2. Дитяча смертність типу А. Що це означає? 

3. Які фактори ризику впливають на здоров’я населення? 

4. Які лікарі забезпечують вторинний рівень охорони здоров’я в Україні? 

5. Охарактеризуйте функцію управління «керівництво». 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 54 

Станція «3» 

 

 

1. t-критерій Стьюдента. Сутність методу. 

2. Що таке природний рух населення?  

3. Дитяча смертність типу В. Що це означає? 

4. Які лікарі надають первинну медичну допомогу в Україні? 

5. Охарактеризуйте функцію управління «організація». 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 55 

Станція «3» 

 

 

1. Динамічний аналіз та прогнозування. 

2. Що таке механічний рух населення? 

3. Дитяча смертність типу С. Що це означає? 

4. Які основні рівні охорони здоров'я в Україні? 

5. Стандартизація в охороні здоров’я.  

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 56 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке кореляційно-регресивний аналіз? 

2. Який розрахунок спеціального показника народжуваності? 

3. Основні джерела інформації при вивчені захворюваності?  

4. Основні функції ЛКК. 

5. Хто проводить оцінку кінцевого результату на першому ступені контролю 

якості медичної допомоги? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 57 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке мода? 

2. Алгоритм розрахунку перинатальної смертності. 

3. Наведіть розрахунок летальності. 

4. Які види МСЕК ви знаєте? 

5. Хто проводить оцінку кінцевого результату на другому ступені контролю 

якості медичної допомоги? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 58 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке медіана? 

2. Обрахуйте загальний показник  смертності? 

3. Основні методи вивчення захворюваності. 

4. Хто входить до складу ЛКК?  

5. Системи охорони здоров’я.  

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 59 

Станція «3» 

 

 

1. Амплітуда, алгоритм розрахунку. 

2. Обрахуйте спеціальні показники смертності. 

3. Які види медичних оглядів ви знаєте? 

4. Хто входить до складу МСЕК? 

5. Що таке якість медичної допомоги? 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

  



СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                   Начальник організаційно-методичного  

                                                                   управління 

                                                                   ____________ Володимир ЮСКАЄВ 

                                                                   ____   _____________2020р.  

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

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

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Дисципліна «Гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров’я» 

Варіант № 60 

Станція «3» 

 

 

1. Що таке біостатистика? 

2. Структура смертності в Україні. 

3. Види захворюваності. 

4. Основні причини інвалідності в Україні? 

5. Дайте визначення поняття «промоція здоров’я». 

      

 

               

 

                    

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________            Владислав СМІЯНОВ 
                                    (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту                 ___________             Андрій ЛОБОДА 
                                                                      (підпис)                             

 


