
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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 120000 осіб, протягом 

звітного року в ньому народилося 920 дітей. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Акушером-гінекологом жіночої консультації громадянка К. 24 років взята 

на облік на 10 тижні вагітності. Який документ необхідно заповнити лікарю? 

5. У пацієнта С. 67 років сталось гостре порушення мозкового кровообігу, 

важкість стану не дозволяє його госпіталізації. Видайте листок 

непрацездатності по догляду за ним його доньці, громадянці Т. 

 

 

 

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 № 2 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 90000 осіб, протягом звітного 

року в ньому померло 14000 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. В пологовому будинку протягом року відбулося 1000 пологів, 76% з них 

були фізіологічними. Вкажіть документ, на основі якого зроблений такий 

висновок. 

5. В терапевтичному відділенні пацієнт М. 45 років лікувався з приводу 

позагоспітальної пневмонії 14 днів, виписаний до роботи. Заповніть листок 

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 № 3 

Станція «4» 

 

В минулому році в районі народилось живими 760 дітей, в поточному році – 

840. Протягом звітного року у віці до 1 року померло 6 дітей, в минулому 

році – 3. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Пацієнт В. 36 років, інженер, з приводу перелому стегна перебуває на 

листку непрацездатності безперервно 118 днів, для остаточного видужання 

потребує продовження лікування, тимчасово непрацездатний. Який документ 

необхідно заповнити лікарю? 

5. Пацієнт С. 27 років, вантажник, перебував у хірургічному відділенні з 

приводу гострого апендициту 8 днів, виписаний з рекомендацією 

продовжити лікування за місцем проживання. Як треба оформити тимчасову 

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 № 4 

Станція «4» 

 

 

До лікарів ЛПЗ району за рік здійснено 8180000 відвідувань, населення 

району – 90000 осіб (обласний показник –12,3). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Пацієнт Д. 46 років, муляр, після перенесеного гострого інфаркту міокарда 

перебуває на листку непрацездатності безперервно вже 116 днів, в своїй 

професії непрацездатний. Який документ необхідно заповнити лікарю? 

5. У жінки К, інженера, захворіла дитина 5 років. Дитина лікувалась 

амбулаторно і хворіла 12 днів. Як треба оформити тимчасову 

непрацездатність матері? 

 

 

 

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 № 5 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 95000 осіб. Протягом звітного 

року під час звертань до ЛПЗ району було зареєстровано всього 145000 

випадків захворювань. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. В дитячій поліклініці вакцинацією охоплено 73% дітей.  Вкажіть документ, 

на основі якого зроблений такий висновок. 

5. Працююча жінка 25 років народила живу дитину на 28 тижні вагітності. Як 

треба видати листок 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 № 6 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 95000 осіб. Протягом звітного 

року в районі було зареєстровано 1450 живонароджень. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Лікарем ЗП/СМ у хворого попередньо була діагностована дизентерія. Який 

документ повинен заповнити лікар? 

7. Громадянин С. 25 років, механік, зламав руку в побуті. Як необхідно 

оформити його 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 № 7 

Станція «4» 

 

В поточному році народилося живими 7114 осіб, зареєстровано 23 

мертвонародження, померло 33 дитини у віці до 1 року. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. Вагітна жінка знаходиться під наглядом в жіночій консультації з 15 тижня 

вагітності. Характер основної роботи – хімічне виробництво. Зазначте, який 

документ оформляється в жіночій консультації для вагітної жінки у зв'язку зі 

шкідливими умовами виробництва? 

5. У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Лікарем-педіатром 

дитячої поліклініки у дитини діагностована пневмонія і призначене 

лікування в амбулаторних умовах. На який максимальний термін лікар-

педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по 

догляду за хворою дитиною? 

 

 

 

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 № 8 

Станція «4» 

 

Середньорічна чисельність населення області склала 1 094 284 особи. 

Вперше зареєстровані випадки захворювань – 580600 (державний показник    

51200). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. Сімейним лікарем на амбулаторному прийомі працюючому пацієнту К. 

після проведених клінічно-діагностичних обстежень встановлений діагноз 

дизентерії. Який обліковий документ повинен бути терміново складений у 

даній ситуації?  

5. На поліклінічний прийом до сімейного лікаря звернувся робітник з 

причини гострої респіраторно-вірусної інфекції. Виконувати свої 

функціональні обов'язки не може. На який максимальний термін лікар 

самостійно може видати листок 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 № 9 

Станція «4» 

 

В області працює машинобудівельний завод. Середньорічна кількість 

працюючих – 7200. Зареєстровано 6100 випадків тимчасової 

непрацездатності. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Дільничному лікареві-педіатру необхідно провести аналіз смертності 

немовлят. На основі яких медичних документів може бути проведений цей 

аналіз?  

5. Працівник Н. з причини захворювання протягом 18 днів був тимчасово 

непрацездатним, лікувався амбулаторно у сімейного лікаря. Який порядок 

видачі і продовження листка непрацездатності цьому хворому? 

 

 

 

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 № 10 

Станція «4» 

 

Населення району – 90000 осіб. Вперше виявлено 2000 випадків 

новоутворень. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації. 

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію 

4. Реєстрація народження дітей проводиться за місцем проживання батьків 

або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до відділу 

РАГСу для реєстрації народження дитини? 

5. Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 

16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем 

стаціонару в цьому випадку?  

 

 

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 «4» 

 

Чисельність дорослого населення області – 920000 осіб. Вперше визнано 

інвалідами серед дорослого населення 5152 особи (державний показник 

первинної інвалідності серед дорослого населення – 52 випадки на 10000 

населення). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. У хворої Н. вперше в житті був встановлений діагноз злоякісного 

новоутворення. Вкажіть обліковий медичний документ, який необхідно 

оформити в даному випадку. 

5. У громадянки А. дитина віком 12 років хворіла 16 днів. Як правильно 

оформити документи тимчасової непрацездатності для матері з причини 

догляду за хворою дитиною? 

 

 

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 № 12 

Станція «4» 

 

 

Чисельність працездатного населення області – 650000 осіб. Вперше визнано 

інвалідами серед працездатного населення 3120 осіб (державний рівень 

первинної інвалідності серед працездатного населення – 45 випадків на 10000 

населення). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Сімейним лікарем у хворого попередньо було діагностовано дифтерію. 

Який документ сімейний лікар повинен додатково заповнити? 

5. Хворий З. 38 років, працівник заводу, знаходився на амбулаторному 

лікуванні з приводу грипу 9 днів. Як необхідно оформити його 

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 № 13 

Станція «4» 

 

 

В стаціонарі хірургічного відділення міської лікарні протягом року 

лікувалось 6500 хворих, які провели там 102000 ліжко-днів (середній термін 

перебування у хірургічних стаціонарах міста 12,3 дні).  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. У громадянина Н. встановлений діагноз активного туберкульозу. Вкажіть 

документ, який необхідно оформити у даному випадку. 

5. Дитина 12 років лікувалася 14 днів у стаціонарі дитячої лікарні. 4 дні 

потребувала постійного стороннього догляду. Як оформити непрацездатність 

батьку, який здійснював догляд за нею? 

 

 

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 № 14 

Станція «4» 

 

 

В стаціонарі терапевтичного відділення міської лікарні протягом року 

лікувалось 1200 хворих. Потужність стаціонару 60 ліжок. Показник обігу 

ліжка по терапевтичних стаціонарах міста – 28.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Дитина, яка народилася живою, померла на 4-й добі життя. Які документи 

необхідно оформити? 

5. Пацієнт К. 39 років лікувався в неврологічному відділенні обласної лікарні 

21 день. Як оформити 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 № 15 

Станція «4» 

 

 

До амбулаторно-поліклінічних закладів міста чисельністю 120000 мешканців 

було здійснено 1560000 відвідувань. Середня кількість відвідувань на 1 

мешканця по місту 11,6. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. У дитини 4-х років після проведеного щеплення була відмічена незвичайна 

реакція на щеплення. Який документ необхідно оформити? 

5. У жінки М. пологи пройшли з ускладненням, дитина народилася живою. 

На який термін буде виданий листок непрацездатності у цьому випадку? 

 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення в області склала 1199000 осіб. 

Народилося живими  в поточному році 11141.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду 

проводиться реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний 

документ є основним джерелом інформації в цьому випадку? 

5. Громадянину, вчителю загальноосвітньої школи, після обстеження 

виставлено діагноз «Активний туберкульоз легень». На який максимальний 

термін з дня настання непрацездатності йому може бути видано листок 

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 № 17 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення в області склала  1179000 осіб 

протягом звітного року в ньому померло 20737 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний 

паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання? 

5. Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 

тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок 

непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

В минулому році в області народилося живими 18870 дітей, в поточному році 

– 18255 . Протягом звітного року у віці до 1 року померло 55 дітей, в 

минулому році –82. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Пацієнт В. 42 років, вчитель, з приводу перелому стегна перебуває на 

листку непрацездатності безперервно 119 днів, для остаточного видужання 

потребує продовження лікування, тимчасово непрацездатний. Який документ 

необхідно заповнити лікарю? 

5. Пацієнт М. 34 років, менеджер, перебував у хірургічному відділенні з 

приводу гострого апендициту 7 днів, виписаний з рекомендацією 

продовжити лікування за місцем проживання. Як треба оформити тимчасову 

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 № 19 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення області 1719000 осіб. Протягом 

звітного року під час звертань до ЛПЗ області було зареєстровано всього 

2506000 випадків захворювань. Державний показник поширеності хвороб --  

125000 випадків на 100000 населення. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. 78 років. Який 

документ повинен бути виданий? 

5. У працюючої жінки захворіла дитина 5 років. Дитина лікувалась 

амбулаторно. На який максимальний строк в дитячій поліклініці може бути 

виданий листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною? 

 

 

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 «4» 

 

 

В області працює хімічний комбінат. Середньорічна кількість працюючих – 

1100. Зареєстровано 890 випадків тимчасової непрацездатності.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Дільничному лікареві-педіатру необхідно провести аналіз смертності 

немовлят. На основі яких медичних документів може бути проведений цей 

аналіз?  

5. Працівник В. з причини захворювання протягом 17 днів був тимчасово 

непрацездатним, лікувався амбулаторно у сімейного лікаря. Який порядок 

видачі і продовження листка непрацездатності цьому хворому? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення в області склала 2729000 осіб. У 

поточному році серед населення під час звернень до ЛПЗ вперше була 

зареєстрована 1557000 захворювань. Державний показник первинної 

захворюваності – 45000 випадків на 100000 населення. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. В дитячій поліклініці вакцинацією охоплено 85% дітей.  Вкажіть документ, 

на основі якого зроблений такий висновок. 

5.Хворому на туберкульоз легень, 43 років, після трьохмісячного лікування в 

стаціонарі лікуючий лікар рекомендував подальше санаторно-курортне 

лікування. Хто повинен видати листок непрацездатності в даному випадку? 

 

 

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 № 22 

Станція «4» 

 

 

До лікарів ЛПЗ району за рік здійснено 350000 відвідувань, населення району 

– 30000 осіб (обласний показник –12,3). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Жінка стала на облік у жіночу консультацію в термін вагітності 10 тижнів і 

знаходилась під наглядом протягом всього строку при нормальному перебігу 

вагітності. Який документ повинен видати акушер-гінеколог жінці під час 

взяття на облік? 

5. Чоловік, знаходячись вдома, отримав перелом плечової кістки і був 

доставлений до травмпункту поліклініки. Як оформити тимчасову 

непрацездатність потерпілого?  

 

 

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 № 23 

Станція «4» 

 

Чисельність дорослого населення області – 943000 осіб. Вперше визнано 

інвалідами серед дорослого населення 5552 особи. Державний рівень 

первинної інвалідності серед дорослого населення – 52 випадки на 10000 

населення. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. У районі N. за рік народилось 420 дітей, з них 120 пологів були 

передчасними, 200 пологів в строк, та 100 запізнілими. Аналіз яких 

документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту 

різних по строку пологів у населеному пункті? 

5. У працівниці захворіла 5-річна дитина. Хвороба тривала 17 днів. Лікування 

здійснювалось амбулаторно під доглядом матері дитини. Як оформити 

непрацездатність працівниці в даному випадку? 

 

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 № 24 

Станція «4» 

 

В стаціонарі терапевтичного відділення міської лікарні протягом року 

лікувалось 6560 хворих, які провели там 101500 ліжко-днів. Середній термін 

перебування у терапевтичних стаціонарах міста 13,2 дні.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. Лікарю-онкологу необхідно зареєструвати поставлений онкологічний 

діагноз. Підберіть проміжну облікову документацію, необхідну для даної 

мети. 

5. На стаціонарному лікуванні знаходився пацієнт 13-ти років. Була 

необхідність індивідуального догляду за ним протягом 6 календарних днів, 

його здійснювала мати хворого. Чи можна видати листок непрацездатності 

матері, яка здійснювала догляд? 

 

 

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 № 25 

Станція «4» 

 

 

В стаціонарі хірургічного відділення міської лікарні протягом року 

лікувалось 1100 хворих, потужність стаціонару 50 ліжок. Середній обіг ліжка 

по хірургічних стаціонарах міста склав 27,5. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Лікарю-фтизіатру необхідно зареєструвати поставлений діагноз 

туберкульозу. Підберіть проміжну облікову документацію, необхідну для цієї 

мети. 

5. Пацієнт М. 29 років, водій тролейбуса, лікувався в неврологічному 

відділенні обласної лікарні 18 днів. Як оформити 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 № 26 

Станція «4» 

 

Середньорічна чисельність населення в районі склала 2547000 осіб. У 

поточному році серед населення під час звернень до ЛПЗ вперше було 

зареєстровано 113000 травм та отруєнь. Рівень первинної захворюваності від 

травм та отруєнь в області склав 34000 випадків на 100000 населення. 

 1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію 

4. Лікарю-дерматовенерологу необхідно зареєструвати поставлений діагноз 

сифілісу. Підберіть проміжну облікову документацію, необхідну для даної 

мети. 

5. Працююча жінка 32 років народила дитину на 28 тижні вагітності, яка 

померла на другий день після народження. Як треба видати листок 

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 № 27 

Станція «4» 

 

В поточному році народилося живими 6897 дітей, зареєстровано 21 

мертвонародження, померло 29 дітей у віці до 1 року. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. Вагітна жінка знаходиться під наглядом в жіночій консультації з 12 тижня 

вагітності. Працює на хімічному виробництві. Зазначте, який документ 

оформляється в жіночій консультації для вагітної жінки у зв'язку зі 

шкідливими умовами виробництва? 

5. У жінки Н. пологи на 38 тижні вагітності пройшли з ускладненням, дитина 

народилася живою. Як оформити тимчасову непрацездатність у цьому 

випадку? 

 

 

 

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 «4» 

 

В області працює металургійний комбінат. Середньорічна кількість 

працюючих – 2800. Зареєстровано 1970 випадків тимчасової 

непрацездатності. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Лікарю-дерматовенерологу необхідно зареєструвати поставлений діагноз 

мікроспорії. Підберіть проміжну облікову документацію, необхідну для даної 

мети. 

5. У працюючої жінки захворіла дитина 5 років. Діагноз: гострий 

обструктивний бронхіт. Дитина  госпіталізована. Як оформити тимчасову 

непрацездатність матері по догляду за хворою дитиною? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Населення району – 112000 осіб. Вперше виявлено 2800 випадків 

новоутворень.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. Реєстрація народження дітей проводиться за місцем проживання батьків 

або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до відділу 

РАГСу для реєстрації народження дитини? 

5. Хворий З. 30 років, інженер, знаходився на амбулаторному лікуванні з 

приводу гострого бронхіту 14 днів. Як необхідно оформити його 

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 № 30 

Станція «4» 

 

 

В стаціонарі неврологічного відділення міської лікарні протягом року 

перебувало 685 хворих. Померло 60 пацієнтів. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду 

проводиться реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний 

документ є основним джерелом інформації в цьому випадку? 

5. Пацієнт В., 45 років, водій автобуса, переніс гострий інфаркт міокарда. На 

листку непрацездатності перебуває 110 днів. Яка подальша тактика ведення 

цього пацієнта? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 115600 осіб, протягом 

звітного року в ньому народилося 790 дітей. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Який документ перевірятиме завідувач жіночої консультації для контролю 

виконання акушером-гінекологом медико-технологічних стандартів 

спостереження за вагітною?  

5. На який максимальний термін сімейний лікар у сільській амбулаторії має 

право видавати листок непрацездатності з приводу захворювання? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 191000 осіб, протягом звітного 

року в ньому померло 3056 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Який обов’язковий документ повинен видати лікар акушер-гінеколог 

вагітній жінці для госпіталізації її до пологового будинку? 

5. На який термін повинні видати листок непрацездатності матері п’ятирічної 

дитини, яка знаходилась на стаціонарному лікуванні протягом 22 днів? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

В минулому році в районі народилось живими 670 дітей, в поточному році – 

780. Протягом звітного року у віці до 1 року померло 16 дітей, в минулому 

році – 13. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. На який максимальний термін лікар-травматолог самостійно може 

виписати листок непрацездатності при переломі променевої кісти? 

5. Лікар-терапевт Т. перебувала на обліку в жіночій консультації з приводу 

вагітності. Під час пологів виникло ускладнення, що потребувало 

хірургічного втручання. На який термін їй буде виданий листок 

непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами? 

 

 

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 «4» 

 

 

До лікарів ЛПЗ району за рік здійснено 716000 відвідувань, населення району 

– 89000 осіб (обласний показник відвідувань на 1 мешканця –10,1). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Механік у віці 46 років часто й тривало хворіє на професійне неврологічне 

захворювання. Хто приймає рішення про перехід на іншу роботу? 

5. Жінці був виданий листок непрацездатності на 14 днів по догляду за 

хворою 10 річною дитиною Дитина продовжує хворіти. Якій документ має 

право видати педіатр для продовження тимчасової непрацездатності матері? 

 

 

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 № 35 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 75000 осіб. Протягом звітного 

року під час звертань до ЛПЗ району було зареєстровано всього 115000 

випадків захворювань. Показник загальної захворюваності в області – 125000 

випадків на 100000 населення. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Чи видається листок непрацездатності працівникам приватних установ? 

5. Хвора Н. лікувалась в стаціонарі протягом 23 днів, виписана до роботи. Як 

буде виданий їй листок 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 № 36 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 76000 осіб. Протягом звітного 

року в районі було зареєстровано 1550 народжених живими. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Який документ обов’язково необхідно видати вагітній, яка працює в цеху 

по виробництву фарб  під час взяття її на облік для попередження шкідливого 

впливу на здоров’я матерії та майбутньої дитини? 

5. Хворий протягом 3 міс. перебував на стаціонарному лікуванні з приводу 

тяжкої травми. На який максимальний термін може надаватися листок 

непрацездатності хворому під час безперервного лікування в лікувально-

профілактичному закладі ? 

 

 

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 № 37 

Станція «4» 

 

 

В поточному році народилося живими 6735 осіб, зареєстровано 27 

мертвонароджень,  померло 46 дітей у віці до 1 року. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. На який максимальний термін може бути виданий листок непрацездатності 

пацієнту з хронічним обструктивним захворюванням легень при 

безперервному лікуванні цього захворювання? 

5. Жінка знаходилась на стаціонарному лікуванні з приводу штучного 

переривання вагітності. Після проведеної  операції виникли ускладнення. На 

який максимальний термін буде виданий листок непрацездатності, якщо 

жінка перебувала 8 днів в гінекологічному відділенні?  

 

 

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 № 38 

Станція «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення області склала 1138700 особи. Вперше 

зареєстровано випадків захворювань – 456987 (рівень державного показника    

первинної захворюваності – 38 900 випадків на 100000 населення.) 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію. 

4. На який максимальний термін може бути виданий листок непрацездатності 

працівнику хімічного підприємства при лікуванні туберкульозу? 

5. Вагітну на 29 тижні доставили до приймального відділення пологового 

будинку у зв’язку з початком пологової діяльності. Жінка народила мертву 

дитину. На який термін буде оформлений листок непрацездатності з приводу 

вагітності та пологів? 

 

 

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 «4» 

 

 

В області працює металургійний завод. Середньорічна кількість працюючих 

– 5600. Зареєстровано 4810 випадків тимчасової непрацездатності. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію  

4. В жіночій консультації під спостереженням знаходиться 323 жінки, зі 

строком вагітності до 12 тижнів стали на облік 198 жінок. Який показник 

обліку діяльності жіночої консультації Ви можете розрахувати та як? 

5. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі направити хворого 

на 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 № 40 

Станція «4» 

 

 

В місті N. зареєстровано 32 померлих дітей віком до 1-го місяця життя, 54 

померлих дітей віком до 1-го року життя. Всього протягом звітного року в 

місті народилося 689 дітей. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Працівник приватної фірми внаслідок лихоманки не вийшов на роботу. Він 

зателефонував своєму сімейному лікарю та попросив відкрити листок 

непрацездатності. При виконанні якої умови лікар може видати листок 

непрацездатності цьому пацієнтові?  

5. Який документ необхідно направити до дитячої поліклініки, щоб 

проінформувати лікаря-педіатра про новонароджену дитину на дільниці? 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району 187000 осіб, протягом звітного 

року в ньому померло 5430 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. На який максимальний термін фельдшер може видати листок 

непрацездатності робітнику ферми, який має ГРВІ?   

5. У продавчині побутового магазину захворіла 4-х річна дитина з якою вона 

знаходилась вдома на амбулаторному лікуванні протягом 13 днів. Хто буде 

ставити свої підписи при закритті листка непрацездатності жінці? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

В місті N зареєстровано 17 померлих дітей віком до 1-го місяця життя, 66 

померлих дітей віком до 1-го року життя. Всього протягом звітного року в 

місті народилося 760 дітей. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. У працівника машинобудівельного заводу вдома була зафіксована 

побутова травма лікарем сімейної медицини. З якого дня буде оформлений 

листок непрацездатності для працівника? 

5. Працівниця Н. знаходилась під спостереженням акушера-гінеколога 

жіночої консультації з приводу вагітності, яка закінчилась фізіологічними 

пологами. На який термін повинні видати листок непрацездатності цій жінці? 

 

 

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 «4» 

 

 

У хірургічному стаціонарі міської лікарні після 900 оперативних втручань 

померло 20 пацієнтів. Середній рівень післяопераційної летальності по 

хірургічних стаціонарах міста – 1,2%.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Працівник був непрацездатний 6 місяців у зв'язку з переломом стегна. Хто 

дав дозвіл на продовження листка непрацездатності за останні 2 місяці? 

5. Жінці було видано листок непрацездатності по догляду за хворою матір'ю 

65-ти років, яка перебувала на амбулаторному лікуванні. На який 

максимальний термін лікар загальної практики/сімейний лікар може 

самостійно оформити даний документ? 

 

 

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 «4» 

 

 

Протягом року з неврологічного стаціонару міської лікарні  виписано 1200 

пацієнтів, померло в стаціонарі – 60, переведено у інші відділення – 30 осіб. 

Середній рівень лікарняної летальності в неврологічних стаціонарах міста 

9%.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Чи може МСЕК встановити  групу інвалідності дитині?  

5. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем 

стаціонару пацієнтові, який 21 день знаходився на лікуванні з приводу 

негоспітальної лівосторонньої нижньодольової пневмонії? 

 

 

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 «4» 

 

 

До лікарів ЛПЗ району за рік здійснено 576000 відвідувань, населення району 

–67000 осіб (обласний показник –11,3 відвідувань на 1 мешканця). 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Хто приймає рішення про потребу забезпечення автотранспортом осіб з 

інвалідністю? 

5. Чи має право лікар-отоларинголог видати листок непрацездатності 

хворому з гострим правостороннім отитом, який в даний час знаходиться в 

щорічній відпустці? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року в ньому народилося 12 560 дітей, померло – 15 554 особи. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Лікарем ЗП/СМ у хворого попередньо було діагностовано дизентерію. 

Який документ повинен заповнити лікар? 

5. Громадянин С. 25 років, механік, зламав руку в побуті. Як необхідно 

оформити його 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 № 47 

Станція «4» 

 

Середньорічна чисельність населення міста М. – 120 300 осіб, протягом 

звітного року в ньому померло – 1 255 особи, серед них від хвороб систем 

кровообігу 754 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Житель села М., чоловік 50 років, за результатами отриманого 

амбулаторного лікування в амбулаторії сімейної медицини з приводу 

пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним плевритом. До 

якого медичного закладу буде скерований хворий сімейним лікарем для 

продовження надання допомоги?  

5. У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Лікарем-педіатром 

дитячої поліклініки у дитини діагностовано пневмонію і призначене 

лікування в амбулаторних умовах. На який максимальний термін лікар-

педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по 

догляду за хворою дитиною? 

 

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 № 48 

Станція «4» 

 

В поточному році народилося живими 1 250 осіб, в минулому році – 1 075 

осіб. Померло дітей у віці до 1 року у поточному році 9 осіб, у минулому – 7. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Завідувач відділення пульмонологічного стаціонару лікарні хоче провести 

експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних 

стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен 

перевірити з цією метою?  

5. Громадянин Н. по дорозі на роботу оступився і підвернув праву ногу. При 

звертанні за медичною допомогою до лікаря-хірурга поліклініки було 

діагностовано розрив зв’язок правого гомілково-ступеневого суглобу. 

Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непрацездатність в цьому 

випадку?  

 

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 № 49 

Станція «4» 

 

 

В місті М. кількість жінок фертильного віку (15-49 років) – 48 265 осіб. 

Народжених живими за обліковий період – 64 особи. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. У аспірантки М. занедужала 1,5 річна дитина і хворіла 18 днів. У родині є 

непрацююча бабуся. Дитина виховується в повній родині. Провести 

експертизу непрацездатності по догляду за хворою дитиною. 

5. У результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. 

установлено, що в неонатальному періоді помирає 54% дітей від загальної 

кількості померлих на першому році життя. Визначте тип дитячої смертності 

в даному населеному пункті. 

 

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 № 50 

Станція «4» 

 

 

В області працює машинобудівельний завод. Середньорічна кількість 

працюючих – 7200.  Всі захворювання склали: в випадках – 6100. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Дільничному лікарю-педіатру необхідно провести аналіз смертності 

немовлят. На основі яких медичних документів може бути проведений цей 

аналіз? 

5. Працівник Н. з причини захворювання був тимчасово непрацездатним 

протягом 18 днів. Лікувався амбулаторно. Лікуючий сімейний лікар видав 

листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. 

Який подальший порядок продовження листка непрацездатності цьому 

хворому? 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року вперше було зареєстровано 903 500 захворювань. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., 

жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги 

народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб 

зареєструвати цей випадок народження дитини?  

5. Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років 

знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома 

помер громадянин С. Згідно із чинним законодавством України випадок 

смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі РАГСу. На підставі якого 

документу це можливо зробити?  

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року всього було зареєстровано 1 450 500 захворювань. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Громадянка Н. народила в пологовому будинку мертву дитину. Згідно із 

чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок 

мертвонародження в термін 32 тижні вагітності в органах РАГСу. На підставі 

якого документу це можливо зробити?  

5. Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 

16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем 

стаціонару в цьому випадку?  

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року в ньому народилося 17 560 дітей, померло – 10 554 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. У пологовому будинку за рік народилося 616 дітей, 1 дитина народилася 

мертвою,1 дитина померла на 5-тий день життя. За допомогою якого 

показника можна найточніше оцінити дану ситуацію?  

5. Громадянин П. захворів на туберкульоз у вересні минулого року. На який 

максимальний термін йому може бути видано листок 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 № 54 

Станція «4» 

 

 

На кінець квітня 2020 р. кількість зареєстрованих хворих в Україні на 

COVID-19 дорівнює 9009 осіб, кількість померлих – 202 особи. Летальність в 

Італії, Іспанії, Бельгії – 10,25 %; 13,47 %; 15,43 % відповідно. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. При огляді на МСЕК хворого визнано інвалідом. Якою датою закривається 

листок непрацездатності в цьому випадку?  

5. Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 

тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок 

непрацездатності в зв’язку з вагітністю та пологами?  

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення міста С. – 130 525 осіб, протягом 

звітного року в ньому померло – 1 260 особи, серед них від новоутворень – 

145 осіб. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Під час медичного огляду населення були виявлені та реєструвалися 

хронічні захворювання, різні патологічні стани, відхилення. Який вид 

захворюваності вивчався в даному випадку?  

5. Дільничному лікарю доручено аналіз захворюваності на підпорядкованій 

дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тривало і часто 

хворіючих? 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення селища М. 10 082 особи. В поточному 

році народилося живими 125 осіб, в минулому році – 107 осіб. Померло дітей 

у віці до 1 року у поточному році 2 особи, у минулому – 1. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Вкажіть обліковий медичний документ, якщо у хворої Н. вперше в житті 

був встановлений діагноз злоякісного новоутворення. 

5. Хто проводить оцінку кінцевого результату на першому ступені контролю 

якості меддопомоги?  

 

 

 

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 «4» 

 

 

В області працює хімічне підприємство. Всі захворювання склали: в 

випадках – 1000, в днях – 5000.  

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Сімейним лікарем у хворого попередньо було діагностовано дифтерію. 

Який документ сімейний лікар повинен додатково заповнити? 

5. Хворий З. 38 років, працівник заводу, знаходився на амбулаторному 

лікуванні з приводу грипу 9 днів. Як необхідно оформити його 

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 № 58 

Станція «4» 

 

 

В місті М. кількість жінок фертильного віку (15-49 років) – 48 265 осіб. 

Народжених живими за обліковий період – 64 особи. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Реєстрація народження дітей проводиться за місцем проживання батьків 

або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до відділу 

РАГСу для реєстрації народження дитини? 

5. У громадянки А. дитина віком 12 років хворіла 16 днів. Як правильно 

оформити документи тимчасової непрацездатності для матері з причини 

догляду за хворою дитиною? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року вперше було зареєстровано 903 500 захворювань. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Який обліковий документ заповнюється лікарем для реєстрації випадку 

смерті новонародженої дитини у віці від 0 до перших шести діб (168 год.) 

життя?  

5. На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки 

матки. Прийнято рішення провести обстеження жінок. Який вид медичних 

оглядів буде використаний у даному випадку? 

 

 

 

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 «4» 

 

 

Середньорічна чисельність населення району – 1 254 000 осіб, протягом 

звітного року всього було зареєстровано 1 450 500 захворювань. 

1. Проведіть обробку статистично-медичної інформації.  

2. Визначте джерела знаходження інформації, використаної в ситуаційній 

задачі. 

3. Проаналізуйте досліджувану ситуацію.  

4. Робітник К. під час оформлення на роботу пройшов медичний огляд. 

Визнаний придатним до роботи в умовах даного виробництва. Який вид 

медичного огляду пройшов робітник?  

5. Медична сестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу 

фізіологічної вагітності. Пологи були вчасними і нормальними. На який 

термін жінці буде видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та 

пологами? 

 

 

Завідувач кафедрою 

громадського здоров’я             ___________              Владислав СМІЯНОВ 
                               (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор 

Медичного інституту               ___________               Андрій ЛОБОДА 
                                                                        (підпис)                              


	Середньорічна чисельність населення області склала 1 094 284 особи. Вперше зареєстровані випадки захворювань – 580600 (державний показник    51200).
	Середньорічна чисельність населення області склала 1138700 особи. Вперше зареєстровано випадків захворювань – 456987 (рівень державного показника    первинної захворюваності – 38 900 випадків на 100000 населення.)

