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1. Нормативно-правова база 
1.1 .Положення про організацію та проведення об'єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту для студентів ХНМУ (далі -
Положення) встановлює порядок організації та проведення об'єктивного 
структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі - ОСП(К)І) для 
студентів останнього року навчання за відповідною освітньою програмою 
другого (магістерського рівня) зі спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія» у Харківському національному 
медичному університеті (далі - ХНМУ). 

1.2. Положення розроблено на підставі: 
- Закону України «Про вищу освіту» ст.16, розділ 5 «Про забезпечення 

якості вищої освіти в Україні». 
- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018р. № 334 «Про 

затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань -
22 Охорона здоров'я». 

- Наказу МОЗ України від 19.02.2019 р. № 419 «Про затвердження 
Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів» та інших 
нормативних документів чинного законодавства України та ХНМУ. 

2. Загальні положення ОСП(К)І 
2.1 Для студентів ХНМУ, які навчаються за спеціальностями 

«Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фізична терапія, ерготерапія» 
атестація проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
(далі - ЄДКІ) 

ОСП(К)І є одним з компонентів ЄДКІ та являє собою один із способів 
проведення контролю набуття студентами ХНМУ клінічної компетентності. 

ОСП(К)І проводиться для студентів останнього року навчання, а саме - на 
6 курсі за спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія», на 5 курсі за 
спеціальністю «Стоматологія» та на 2 курсі спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія» з метою визначення рівня навчальних досягнень та рівня клінічної 
компетентності шляхом оцінки практичних та комунікативних навичок. 

2.2 До ОСП(К)І входять базові для відповідної спеціальності клінічні 
дисципліни. 

2.3 Для проведення ОСП(К)І залучаються реальні, стандартизовані або 
віртуальні пацієнти, манекени, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні 
завдання. 

2.4 ОСП(К)І проводиться на відповідних станціях. 
Станцією ОСП(К)І є стандартизоване обладнане місце для короткочасної 

взаємодії студента з реальним, стандартизованим пацієнтом, або віртуальним 
пацієнтом, клінічною ситуацією, манекеном чи симулятором, з метою 
оцінювання компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та 
протоколами в умовах, наближених до реальних. При цьому може 



використовуватися метод «Стандартизований пацієнт» із залученням 
стандартизованого пацієнта - особи, яка навчана поводити себе як реальний 
пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або клінічної ситуації 
однаковим стандартизованим способом або метод «Інтерактивний пацієнт» -
інтерактивні системи моделювання. 

Кожна станція розміщена в окремій кімнаті. Якщо для виконання 
завдання не використовується стандартизований пацієнт, то в одній кімнаті 
розміщується дві та більше станцій, відділенні непрозорими ширмами. На 
дверях кожної станції чітко вказано її номер та назва. 

2.5 Підхід до оцінки клінічної компетентності будується на комплексній 
оцінці з використанням станцій, на яких моделюються різноманітні види 
клінічної компетентності. 

2.6 Основні принципи ОСП(К)І: 
Об'єктивний - всі студенти виконують завдання однакової складності, які 

оцінюють із застосуванням стандартного інструменту (контрольного чек-
листа), зразок якого наведено у додатку 1 до цього Положення; 

Структурований - студенти переміщуються по певній кількості станцій за 
певним маршрутом, де виконують завдання в однакових умовах протягом 
однакового проміжку часу; 

Клінічний - створення ситуацій, максимально наближених до клінічних, в 
яких студенти застосовують набуті теоретичні знання та практичні навички; 

Іспит - оцінюють компетентності та навички студентів на основі 
вищевказаних принципів. 

3. Підготовка та організація ОСП(К)І 
3.1 Для проведення атестації деканом відповідного факультету готується 

проект наказу про допуск студентів до її складання (у т.ч. ОСП(К)І), із 
визначенням екзаменаційних груп. 

3.2 ОСП(К)І проводиться за графіком, затвердженим наказом ректора 
ХНМУ, якій складає навчально-методичний відділ. 

Затверджений графік проведення ОСП(К)І доводиться до відома 
студентів не пізніш, ніж за місяць до початку проведення ЄДКІ. 

3.3 ОСП(К)І проводиться екзаменаційною комісією та екзаменаторами, 
які призначаються наказом ректора університету. До складу екзаменаційних 
комісій та екзаменаторів входять провідні науково-педагогічні працівники 
клінічних кафедр ХНМУ та представники роботодавців (за згодою). 

3.4 Для підготовки студентів до складання ОСП(К)І кафедри розробляють 
клінічні сценарії (сценарій, пов'язаний з конкретною хворобою пацієнта, який 
демонструють у штучному середовищі), перелік практичних навичок, клінічних 
задач, тощо на основі діючих стандартів надання медичної допомоги, які 
виносять на іспит. Алгоритм виконання завдань визначається у методичних 
рекомендаціях, за якими студенти їх вивчають та відпрацьовують на 
практичних заняттях при вивченні дисципліни. 



На основі алгоритмів відповідними кафедрами розробляються контрольні 
чек-листи та еталони відповідей, за якими оцінюють рівень підготовки 
студентів. Клінічні сценарії адаптуються до технічних умов та можливостей 
ХНМУ. Деталі клінічних сценаріїв студентам не розголошують. 

3.5 Методичне забезпечення станції відображається в Паспорті станції, 
який затверджується фаховою методичною комісією за поданням випускової 
кафедри, та містить наступні дані: 

- назва станції; 
- назва дисципліни; 
- перелік компетентностей, які оцінюються на станції; 
- перелік та зміст практичних навичок, клінічних сценаріїв, клінічних 

задач; 
- алгоритми виконання практичних навичок, розв'язання клінічних 

сценаріїв, рішення клінічних задач; 
- бланк контрольних листів («чек листів») для перевірки якості виконання 

навичок; 
- перелік екзаменаційних завдань для студента (варіантів) з описом умови 

клінічної задачі чи іншою інформацією, необхідною для виконання завдання; 
- інструкція для стандартизованого пацієнта та його легенда (за потреби) 
3.6 Технічний супровід процесу складання ОСП(К)І покладається на 

Навчально-науковий інститут якості освіти ХНМУ (далі - ННІ ЯО ХНМУ). 
3.7 Перед складанням ОСП(К)І кафедри проводять консультативні 

заняття для студентів за затвердженим графіком. Графік консультативних 
занять розробляється ННІ ЯО ХНМУ разом із навчально-методичним відділом. 

3.8 Завдання, вибрані для іспиту мають бути однотипними та мати 
однакову складність для кожного студента. 

Мінімальна кількість екзаменаційних завдань (варіантів) для кожної 
станції - 12, з яких 8 завдань (варіантів) використовуються безпосередньо на 
іспиті, 3 завдання (варіанти) - при перескладанні, 1 завдання (варіант) — при 
проведенні тренувально-консультативних занять. 

3.9 Студенти з'являються за 20 хвилин до початку іспиту для реєстрації 
та проведення інструктажу про регламент проведення іспиту, порядок 
проходження станцій, правила дотримання техніки безпеки при роботі з 
інтерактивними системами моделювання, манекенами, фантомами, приладами, 
обладнанням, що відображено у відповідному журналі реєстрації інструктажу з 
охорони праці при роботі з медичними тренажерами, симуляторами, 
фантомами, зразок якого наведений у додатку 2 до цього Положення. Під час 
реєстрації секретарі екзаменаційної комісії ідентифікують особу студента, 
видають маршрутний лист зразок якого наведено у додатку 3 та присвоюють 
індивідуальний ідентифікаційний номер, який вносять до протоколу 
присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера ОСП(К)І зразок якого 
наведено у додатку 4 до цього Положення, який потім екзаменатори зазначають 
в контрольному чек-листі, а також порядковий номер - номер станції, з якої 
студент починає складати іспит. 



У разі несвоєчасного прибуття студента (прибуття після початку 
екзамену) рішення про його допуск для складання ОСП(К)І приймає голова 
екзаменаційної комісії. 

З метою забезпечення прозорості іспиту та анонімності студентів 
маршрут проходження станцій ОСГ1(К)І визначається індивідуальним 
ідентифікаційним номером, який присвоюється студентам за результатами 
жеребкування перед початком іспиту. Індивідуальний ідентифікаційний номер 
складається з 5 символів, де: 

- перші 2 символи - номер екзаменаційної групи; 
- третій символ - номер зміни; 
- наступні 2 символи - номер маршруту. 
Студент отримує бейджик із зазначенням індивідуального 

ідентифікаційного номеру ОСП(К)І. 
При складанні ОСП(К)І студент повинен: 
- мати охайний медичний одяг, змінне взуття, бейджик; 
- не використовувати мобільні телефони та інші гаджети; 
- вчасно зайти на першу (відповідно до індивідуального маршрутного 

листа) станцію і без затримок переходити на наступні станції; 
- при проходженні станції уважно ознайомитися із завданням, виконати 

його згідно з алгоритмом і вчасно залишити станцію (після звукового сигналу); 
- після проходження останньої станції передати маршрутний лист 

секретареві екзаменаційної комісії. 
3.10 Під час іспиту студентам заборонено спілкуватись між собою, 

використовувати навчальні та допоміжні матеріали, користуватись гаджетами. 
3.11 Процедура проведення іспиту. 
Студент, після дзвінка, заходить на станцію, де отримує завдання, в якому 

визначено час виконання, та виконує певні дії, відповідно до стандартного 
алгоритму дії в описаній клінічній ситуації. Якщо студент за відведений час не 
впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію, 
якщо впорався із завданням раніше терміну - залишається на станції до дзвінка. 

На кожній станції присутній екзаменатор. Екзаменатор на кожного 
студента заповнює окремий контрольний чек-лист, де зазначає індивідуальний 
ідентифікаційний номер студента, який вказаний на його бейджику та вносить 
результати оцінювання роботи студента за кожний пункт алгоритму виконання 
завдання на відповідній станції. Персональні дані студента (прізвище та ім'я) 
до чек-листа не вносяться. 

Екзаменатор не втручається в процес виконання завдання, а лише оцінює 
дії студента, роблячи про це відмітки у контрольному чек-листі, що знижує 
фактор суб'єктивності ОСП(К)І. 

Екзаменатор може звернутися до студента у випадку порушення ним 
правил техніки безпеки, правил поведінки чи за інших непередбачених 
ситуацій. 

Студент може звернутися до екзаменатора при погіршенні самопочуття 
чи в разі форс-мажорних обставин. 



3.12 Завдання, які виконують студенти на станціях, змінюються після 
кожної другої екзаменаційної групи. Перерва між групами триває до 15 хвилин. 

3.13 Для підтвердження об'єктивності оцінювання студентів під час 
проведення ОСП(К)І на кожній станції проводиться відеозапис виконання 
студентом клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди студента з 
результатами оцінювання екзаменатором у контрольному чек - листі виконання 
завдання, екзаменаційна комісія у присутності студента може переглянути 
відеозапис та прийняти остаточне рішення. 

Якщо студент без поважної причини не з'явився для складання ОСП(К)І, 
то в контрольному чек-листі йому ставиться «0» балів. 

Якщо студент з поважної причини не з'явився для складання ОСП(К)І 
рішенням екзаменаційної комісії йому надається право скласти ОСП(К)І в 
інший час під час роботи екзаменаційної комісії. 

Допуск до складання ОСП(К)І студентів здійснюється у разі надання 
Згоди про нерозголошення змісту завдань, а також про поінформованість щодо 
постійної відео- та аудіо фіксації всіх етапів іспиту, що наведена у додатку 5 до 
цього Положення. 

3.14 У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікованого іспиту 
студент має право скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання 
іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту. 
Витрати на повторне складання будь якого з компонентів кваліфікаційного 
іспиту покладається на здобувача. 

Екзаменаційна комісія з проведення ОСП(К)І забезпечують однаковий 
рівень складності завдань під час першого та повторного складання іспитів. 

У разі повторного не складання будь якого з компонентів 
кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала 
індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 
частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту». 

4. ОСП(К)І для студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Медицина» та «Педіатрія» 

4.1 До ОСП(К)І за спеціальністю «Медицина» входять такі клінічні 
дисципліни: «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство та 
гінекологія» та «Медицина невідкладних станів». 

До ОСП(К)І за спеціальністю «Педіатрія» входять такі клінічні 
дисципліни: «Педіатрія», «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Дитяча 
хірургія», «Акушерство та гінекологія» та «Медицина невідкладних станів». 

4.2 Методика проведення ОСП(К)І за спеціальностями «Медицина», 
«Педіатрія»: 

4.2.1 ОСП(К)І проводяться на 10 станціях, що розташовані на базі 
симуляційних класів ННІ ЯО ХНМУ. 

Станціями для проведення ОСП(К)І) є: 
- 2 станції - «Внутрішня медицина»; 



- 2 станції - «Хірургія»; 
- 2 станції - «Педіатрія»; 
- 2 станції - «Акушерство та гінекологія»; 
- 2 станції - «Медицина невідкладних станів». 
Перша станція в кожній тематичній групі станцій це клінічна, яка 

включає взаємодію студентів з реальним, віртуальним або стандартизованим 
пацієнтом. 

Друга станція практична - включає виконання процедур та маніпуляцій з 
використанням манекенів, симуляторів, фантомів. 

4.2.2 Іспит розпочинається та проводиться згідно з графіком. Іспит 
складає одна екзаменаційна група студентів. Екзаменаційна група - 10 
студентів. 

4.2.3 Під час іспиту кожен студент проходить 10 станцій, по дві із кожної 
тематичної групи станцій. Маршрут студентів проходить в одному напрямку. 

Час виконання завдання на одній станції складає 10 хвилин. Перерва між 
станціями становить 1 хвилину, цей час студент використовує для переходу до 
іншої станції за маршрутом. Виконання завдань на станціях починається та 
закінчується за сигналом дзвінка. Загальна тривалість іспиту становить 100 хв. 

5. ОСП(К)І для студентів, які навчаються 
за спеціальністю «Стоматологія» 

5.1 До ОСП(К)І за спеціальністю «Стоматологія» входять такі клінічні 
дисципліни: «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», 
«Ортопедична стоматологія», «Стоматологія дитячого віку». 

5.2 Методика проведення ОСП(К)І за спеціальністю «Стоматологія»: 
5.2.1 Структура іспиту включає 12 станцій, які розміщені на базі 

Університетського стоматологічного центру ХНМУ. 
Станції згруповані таким чином: 
- станція 1, 2, 3 - дисципліна «Дитяча терапевтична стоматологія», 

«Дитяча хірургічна стоматологія», «Ортодонтія»; 
- станція 4, 5, 6 - дисципліна «Ортопедична стоматологія»; 
- станція 7 , 8 , 9 - дисципліна «Терапевтична стоматологія»; 
- станція 10, 11, 12 - дисципліна «Хірургічна стоматологія». 
Час виконання завдання на кожній станції - 10 хвилин. 
5.2.2 Екзаменаційні групи формуються по 12 студентів (з розрахунку 1 

особа на 1 станцію, відповідно до кількості станцій). Усі студенти однієї групи 
складають іспит одночасно, але на кожній окремій станції - лише по одному 
студенту. При цьому вони проходять однакові випробування з послідовним 
переходом від станції до станції за індивідуальним маршрутом в одному 
напрямку. Виконання завдань на станціях починається та закінчується за 
сигналом дзвінка. Загальна тривалість іспиту для однієї екзаменаційної групи -
120 хв. 



6. ОСП(К)І для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична 
терапія, ерготерапія», освітній ступінь «Магістр» 

6.1 До ОСП(К)І за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» входять 
такі клінічні дисципліни: «Фізична терапія в клініці внутрішніх хвороб», 
«Фізична терапія в неврології», «Фізична терапія в травматології та ортопедії», 
«Фізична терапія в педіатрії», «Невідкладні стани за професійним напрямом». 

6.2 Методика проведення ОСП(К)І за спеціальністю «Фізична терапія, 
ерготерапія»: 

6.2.1 ОСП(К)І проводяться на станціях, що розташовані на базі 
симуляційних класів ННІ ЯО ХНМУ. 

Для проведення ОСП(К)І задіяні 8 станцій, з яких 3 клінічні станції, які 
включають взаємодію студентів з реальним, віртуальним або стандартизованим 
пацієнтом та 5 практичних станцій, які включать виконання процедур та 
маніпуляцій з використанням манекенів, симуляторів, фантомів. 

6.2.2 Іспит розпочинається та проводиться згідно з графіком. Одночасно 
іспит складає одна екзаменаційна група студентів. Екзаменаційна група - 8 
студентів. 

6.2.3 Під час іспиту кожен студент проходить 8 станцій. Маршрут 
студентів проходить в одному напрямку. 

Час виконання завдання на одній станції складає 10 хвилин. Перерва між 
станціями становить 1 хвилину, цей час студент використовує для переходу до 
іншої станції за маршрутом. Виконання завдань на станціях починається та 
закінчується за сигналом дзвінка. Загальна тривалість іспиту становить 80 хв. 

7. Оцінювання ОСП(К)І 
7.1 Оцінка роботи студента на станції проводиться за контрольним 

листом (чек-лист), складеним на основі алгоритму дій у певному завданні, що 
оцінюється. Критерії оцінювання завдань ОСП(К)І базуються на оцінці повноти 
виконання здобувачем пунктів алгоритму дій у певній клінічній ситуації 
(виконано повністю, виконано не повністю або з помилками, не виконано). 

Максимальна оцінка за виконання завдання на одній станції становить 5 
балів. Кожному пункту алгоритму, залежно від складності, присвоюється певна 
частина балу. Значення кожного пункту може бути різним, залежно від їх 
кількості, складності виконання, тощо, що визначається критеріями оцінювання 
завдання в алгоритмі дій. При цьому критерії оцінювання завжди однакові для 
однієї станції, але на різних станціях можуть бути різними. 

7.2 За результатами виконання завдань на всіх станціях розраховується 
підсумковий бал за ОСП(К)І, як сума балів, отриманих на всіх станціях із 
визначенням відсотку набраного підсумкового балу до максимально можливої 
кількості балів. Максимальний підсумковий бал за ОСП(К)І, який студент може 
набрати під час іспиту, складає від 40 до 60 балів залежно від кількості станцій. 
Іспит вважають складеним, якщо студент за результатами проходження всіх 
станцій набрав не менш ніж 60% максимальної кількості балів. 



7.3 Після складання іспиту студентами однієї групи, екзаменатори 
передають заповнені контрольні чек-листи секретарям екзаменаційної комісії, 
які проводять підрахунок набраних балів та вносять інформацію у відповідну 
облікову форму - екзаменаційну відомість ОСП(К)І (додаток 6 до цього 
Положення), які у день складання іспиту передають до відповідних деканатів. В 
подальшому контрольні чек-листи за спеціальностями «Медицина», 
«Педіатрія», «Фізична терапія, ерготерапія» зберігаються в ННІ ЯО ХНМУ, за 
спеціальністю «Стоматологія» - в деканаті стоматологічного факультету. 

7.4 Обговорення та затвердження результатів іспиту відбувається на 
засіданні екзаменаційної комісії у день проведення іспиту. 

Результати іспиту студентам оголошують в день його складання. 
8. Процедура апеляції 

8.1 Якщо студент не згоден з результатом іспиту, він має право на 
оскарження процедури проведення або результатів ОСП(К)І (апеляцію) 
протягом 7 робочих днів з дати складання іспиту. Скарги розглядає 
екзаменаційна комісія в присутності студента шляхом перегляду процедури 
проведення іспиту, відеозапису складання студентом іспиту. 

8.2 Предметом оскарження може бути: 
- порушення процедури проведення ОСП(К)І, що може вплинути на 

об'єктивність результатів ОСП(К)І, 
- результати ОСП(К)І. 
8.3 Розгляд скарг щодо порушень процедури та щодо результатів 

здійснює екзаменаційна комісія у строк протягом 15 календарних днів з 
моменту отримання скарги. 

9. Прикінцеві положення 
9.1 Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про 
підготовку нової редакції Положення. 

9.2 3 моменту затвердження в установленому порядку нової редакції 
цього Положення, попереднє втрачає чинність. 



Додаток 1 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
СУ. СЯ.ЯРЛІ; № 
(до п.2.6) 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОСП(К)І за спеціальністю 

КОНТРОЛЬНИЙ ЧЕК-ЛИСТ 
Виконання завдання на станції № 1 

Екзаменаційна група № Дата 

Індивідуальний ідентифікаційний номер студента 

Критерії оцінювання в балах 

№ 

з/п 

Пункт алгоритму виконання 
завдання 

Виконано 
повністю 

Виконано не 
повністю або 
з помилками 

Не 
виконано 

Оцінка в 
балах 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

4. 0 

5. 0 

6. 0 

7. 0 

Загальна сума балів (максимальна кількість балів - 5 балів) 

Екзаменатор Підпис 



Додаток 2 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
О/, 09 № 
(до п.3.9) 

Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці при роботі з медичними тренажерами, симуляторами, фантомами 

№ Дата ПІБ особи, яку інструктують Посада Назва ПІБ особи, яка Підписи 
3 проведення особи,яку факультету, інструктує Особи, яку Особи, яка 
п інструктажу інструктують група, курс інструктують інструктує 
1 2 3 4 5 6 7 8 



Додаток З 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
О/, С>9 М>ЛО № 
(до п.3.9) 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Маршрутний лист складання ОСП(К)І для студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», освітній ступінь «Магістр» 
Індивідуальний 
ідентифікаційний 
номер при складанні 
ОСП(К)І 

№ станції 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 2 3 4 5 6 7 8 1 

3 3 4 5 6 7 8 1 2 

4 4 5 6 7 8 1 2 3 

5 5 6 7 8 1 2 3 4 

6 6 7 8 1 2 3 4 5 

7 7 8 1 2 3 4 5 6 

8 8 1 2 3 4 5 6 7 

Маршрутний лист складання ОСП(К)І для студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Медицина» та «Педіатрія» 

Індивідуальний 
ідентифікаційний 
номер при 
складанні ОСП(К)І 

№ станції 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

4 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

5 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

6 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

7 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 

8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 



9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 1 2 4 5 6 7 8 9 

Маршрутний лист складання ОСП(К)І для студентів, які навчаються 
за спеціальністю «Стоматологія» 

Індивідуальний 
ідентифікаційний 
номер при 
складанні ОСП(К)І 

№ станції 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 

3 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 

4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 

5 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 

6 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 

7 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 

8 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 

9 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 



Додаток 4 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
Р / , 0 , 9 № 
(до п.3.9) 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОСП(К)І за спеціальністю 

Протокол 
присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера ОСП(К)І 

Екзаменаційна група № 

Дата 

№ з/п Прізвище, ім'я та по-батькові студента 

Індивідуальний 
ідентифікаційний 

номер при складанні 
ОСП(К)І 

Підпис студента 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Присутні: 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Голова ЕК 
Члени ЕК: 

Секретар ЕК 



Додаток 5 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
04.09 Мио № 
(до п.3.13) 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Згода на нерозголошення змісту завдань, а також про поінформованість що 
ведеться постійна відео та аудіо фіксація всіх етапів іспиту 

Будь ласка, уважно прочитайте цю Згоду на нерозголошення інформації 
щодо іспиту ОСП(К)І (надалі «Згода»). Підписуючи її, Ви підтверджуєте, що 
погоджуєтеся з усіма умовами. Якщо Ви не згодні, виберіть «ні», не приймаю. 
Якщо згодні, виберіть «так», приймаю. 

Конфіденційність іспиту ОСП(К)І допомагає підтримувати його цінність 
та гарантує, що атестацію можуть пройти лише ті студенти, які оволоділи 
необхідними знаннями та компетентностями. 

Цей іспит є конфіденційною інформацією та власністю Харківського 
національного медичного університету (далі - Університет) та захищений 
законодавством України про інтелектуальну власність. Іспит складається 
виключно для перевірки Ваших знань та компетентності з дисциплін, що 
входять до складу іспиту. Будь-яке розкриття інформації, пов'язаної з іспитом, 
включаючи питання іспиту та відповіді на них, обчислення, діаграми, малюнки 
або бланки відповідей, строго заборонено. Ви не маєте права розголошувати, 
розповсюджувати, копіювати, відтворювати, публікувати, узагальнювати, 
фотографувати, записувати, завантажувати, передавати або публікувати будь-
які матеріали іспиту або будь-яку пов'язану з іспитом інформацію, повністю або 
частково, в будь-якій формі або будь-якими способами, відомими в даний час 
або розробленими в подальшому. Виняток становлять лише матеріали, які 
опубліковані на офіційному сайті Університету. 

Члени екзаменаційної комісії уповноважені негайно вживати відповідних 
заходів до екзаменованих, що порушують правила іспиту. Вам буде заборонено 
продовжувати складання іспиту ОСП(К)І, або результат Вашого іспиту може 
бути визнано недійсним, якщо екзаменаційна комісія вважатиме, що Ви 
порушили цю Згоду або допустили будь-які проступки з приведених нижче: 

1. Надання доступу, розкриття, поширення, копіювання, фотографування, 
запис, завантаження, публікація, відображення або передача будь-якої 
інформації, пов'язаної з іспитом, в будь-якій формі або будь-яким способом. 

2. Пошук або отримання несанкціонованого доступу до електронної 
системи іспиту ОСП(К)І, або до будь-якої інформації, пов'язаної з такими 
іспитами. 



3. Використання несанкціонованих речей при складанні іспиту, 
включаючи мобільні телефони, електронні пристрої, ноутбуки, годинники та 
смарт-годинники, навушники, інші гаджети, замітки, документи або інший 
контент. 

4. Порушення норм поведінки та морально-етичного кодексу 
Університету, порушення вимог та правил складання іспиту. 

5. Спроба зірвати іспит в будь-який спосіб. 
Для підтвердження об'єктивності оцінювання студентів під час 

проведення ОСП(К)І на кожній станції проводиться постійний аудіо та 
відеозапис виконання студентом клінічного чи практичного завдання. У 
випадку незгоди студента з результатами оцінювання екзаменатором у 
контрольному чек - листі виконання завдання екзаменаційна комісія у 
присутності студента може переглянути відеозапис та прийняти остаточне 
рішення. 

Цим я 
ПІБ 

підтверджую, що був(-ла) належним чином проінформований(-а) і чітко 
розумію, що повинен (-на) дотримуватися конфіденційності щодо отриманих 
мною матеріалів на всіх етапах іспиту, про те що ведеться постійна відео та 
аудіо фіксація всіх етапів іспиту а також що не маю права брати участь в 
будь-яких діях, що можуть загрожувати конфіденційності, проведенню або 
результатам іспиту ОСП(К)І. 

Виберіть та підкреслить Ваш варіант відповіді: 

Так, приймаю Ні, не приймаю 

Дата Підпис 



Додаток 6 
до Положення, 
затвердженого наказом ХНМУ 
010$. МШ> № Х УХ-
(до п.7.3) 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 

ОБ'ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ (КЛІНІЧНИЙ) ІСПИТ 

Екзаменаційна група № 
Освітня програма 
Спеціальність Освітній рівень магістр 
Факультет № групи 
Дата 

№пп ПІБ 
Індивідуальний 

ідентифікаційний номер 
ОСП(К)І 

№ станції 

Бали на станціях 

Підсумковий бал 
за ОСП(К)І 

№пп ПІБ 
Індивідуальний 

ідентифікаційний номер 
ОСП(К)І 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Підсумковий бал 
за ОСП(К)І 

1 

2 

3 

4 

5 
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Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 

Члени ЕК: 

Секретар ЕК 


