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1. Метою викладання навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» є 

формування знань та практичних навичок з акушерства та гінекології, 

засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань 

етіології, патогенезу, клініки, діагностики (в т.ч. диференційної), лікування та 

профілактики основних акушерсько-гінекологічних захворювань, суміжної 

патології, що найчастіше зустрічаються, формування клінічного мислення, 

етичного відношення до хворого, що дозволить в повному обсязі удосконалити 

що забезпечує професійно-практичну підготовку 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини». 

 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної 

хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, мікробіології, 

вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, 

патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини 

та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з 

науковою та науково-методичною літературою. 

 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

 
 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Акушерство і гінекологія» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Акушерство і гінекологія» є обов’язковою дисципліною, під час вивчення якої 

відбувається засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації 

акушерсько-гінекологічної допомоги, перебігу фізіологічної та патологічної вагітності, 

пологів та післяпологового періоду; сучасних стандартів надання допомоги при 

невідкладній акушерській та гінекологічній патології; ендокринної гінекології та 

питання планування сім’ї. Засвоєння теоретичного матеріалу супроводжується 

набуттям відповідних інтегральної, загальних і фахових компетентностей. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 -Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію 
репродуктивної системи. 

 -Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати 
обстеження та тактику ведення хворої. 

 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої 
репродуктивної системи. 
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 Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, 
спрямовані на раціональне планування сім’ї. 

 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 
періоду. 

 Ставити попередній  діагноз ускладнень вагітності,  пологів та післяпологового 
періоду. 

 Виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

 Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в 
акушерстві і гінекології 

 
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна «Акушерство і гінекологія» 

забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

 

● інтегральна: 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 

● загальні: 

ЗК.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

● спеціальні (фахові, предметні): 

ФК.01. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні дані. 

ФК.12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з 

питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК.13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 
7 семестр 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 
навчання 

 

 
Методи оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумков 

ій оцінці з 

дисциплін 
и 

Ко 

д 

 
Результат навчання 

 Знати 

1.1 

. 

Фізіологію жіночих статевих органів. 

Методи обстеження гінекологічних 

хворих. Загальна симптоматологія 

гінекологічних захворювань. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

5 

   відповідей / доповнень  

1.2 

. 

Перебіг гінекологічної патології, 

вміти диференціювати фізіологічні та 

патологічні процеси;. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

5 

   усних відповідей /  

   доповнень  

1.3 

. 

Питання планування сім’ї 

Клініку, діагностику та лікування 

окремих запальних захворювань в 

гінекологічній практиці 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

10 

   доповнень  

1.4 

. 

Клініку, діагностику та лікування 

окремих доброякісних новоутворень в 

гінекологічній практиці. Вміти 

диференціювати нозології 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

10 

   доповнень;  

1.5 

. 

 
Сучасні стандарти надання допомоги 

при невідкладній акуш та 

гінекологічній патології 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 

1, 2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

10 

   доповнень;  

 Вміти 

2.1 

. 
Проводити гінекологічне 

дослідження, здійснювати забір 

матеріалу для цитологічного, 

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання 

презентації / доповіді 

10 

 гістологічного і   бактеріологічного    
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 дослідження та вміти їх 

інтерпретувати; 

   

2.2 

. 

Встановлювати діагноз 

захворювання, проводити 

диференційну діагностику, терапію, 

профілактику та реабілітацію 

гінекологічних хворих 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.3 

. 

Збирати та оцінювати гінекологічний 

анамнез; 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.4 

. 

Проводити зовнішнє та внутрішнє 

гінекологічне дослідження, 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.5 

. 

Надавати невідкладну допомогу при 

гострих станах у гінекології 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку в формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 
коректно вести дискусію. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1 

. 

Орієнтуватися в принципових 

питаннях гінекології, проводити 

підбір та аналіз сучасної літератури 

за даним напрямком, 

використовувати її, а також програми 

обробки даних для планування, 

отримання й аналізу результатів 

власної науково-дослідної роботи. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 

 

 

10 семестр 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 
Методи оцінювання 

Відсоток 

у 
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Ко 

д 

 
Результат навчання 

методи і 

технології) 

викладання і 
навчання 

 підсумков 

ій оцінці з 

дисциплін 
и 

 Знати 

1.1. Інтерпретувати клінічну анатомію 

жіночих статевих органів та 

фізіологію репродуктивної системи 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 

іспит 

5 

1.2. Оцінювати стан вагітної, роділлі, 

породіллі, плода та новонародженого 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.3. Планувати тактику ведення 

вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.4. Ставити попередній діагноз 

ускладнень вагітності, пологів та 

післяпологового періоду 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.5 Планувати та надавати невідкладну 

допомогу при невідкладних станах в 

акушерстві. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

 

 Вміти 

2.1. Знати будову та функції окремих 

органів й систем і організму людини 

в цілому в нормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань; 

вміти використовувати набуті знання 

в подальшому навчанні та у 

практичній діяльності лікаря. 

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання 

презентації / доповіді 

10 

2.2. Встановлювати попередній і 

клінічний діагноз захворювання на 

підставі провідних клінічних 

симптомів або синдромів шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

та логічного аналізу, 
використовуючи найбільш 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 
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 вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного і 

інструментального обстеження 

хворого, висновки диференціальної 

діагностики, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних 
норм. 

   

2.3. Застосовувати медичні інформаційні 

технології та медичну літературу у 

діагностиці та лікуванні акушерської 

паталогії 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.4. Оцінювати загальний стан вагітної, 

роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі 

анамнестичних даних, загального 

огляду, бімануального, зовнішнього 

та внутрішнього акушерського 
обстеження. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.5. Методично вірно викласти 

результати обстеження вагітної у 

вигляді історії хвороби з 

обґрунтуванням діагнозу 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.6. Визначати тактику ведення 

фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 3, 

4,, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

10 

2.7. Проводити консультації з питань 

планування сім’ї та підбору методу 

контрацепції на підставі 

анамнестичних даних, загального 

огляду й гінекологічного обстеження 

жінки, використовуючи знання про 

репродуктивні органи жінки, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 3, 

4, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 
обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 
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 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 
синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 

 

11 семестр 

 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 

- автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 

 
Методи оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумков 

ій оцінці з 

дисциплін 

и 

Ко 

д 

 
Результат навчання 

 Знати 

1.1. Інтерпретувати клінічну анатомію 

жіночих статевих органів та 

фізіологію репродуктивної 

системи 

Самостійна  

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень; 

іспит 

5 

1.2. Оцінювати стан вагітної, роділлі, 

породіллі, плода та 

новонародженого 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

5 

1.3. Планувати тактику ведення 

вагітності, фізіологічних пологів 

та післяпологового періоду 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.4. Ставити попередній діагноз 

ускладнень вагітності, пологів 

та післяпологового періоду 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

5 

1.5 Планувати та надавати невідкладну 

допомогу при невідкладних станах 

в акушерстві. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень; іспит 

 

 Вміти 
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2.1. Знати будову та функції окремих 

органів й систем і організму людини 

в цілому в нормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань; 

вміти використовувати набуті знання 

в подальшому навчанні та у 
практичній діяльності лікаря. 

Самостійна 

робота 

Підсумковий контроль; 

оцінювання 

презентації / доповіді 

10 

2.2. Встановлювати попередній і 

клінічний діагноз захворювання на 

підставі провідних клінічних 

симптомів або синдромів шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

та логічного аналізу, 

використовуючи найбільш 

вірогідний або синдромний діагноз, 

дані лабораторного і 

інструментального обстеження 

хворого, висновки диференціальної 

діагностики, знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних 
норм. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.3. Застосовувати медичні інформаційні 

технології та медичну літературу у 

діагностиці та лікуванні акушерської 

паталогії 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.4. Оцінювати загальний стан вагітної, 

роділлі та породіллі в умовах закладу 

охорони здоров’я на підставі 

анамнестичних даних, загального 

огляду, бімануального, зовнішнього 

та внутрішнього акушерського 

обстеження. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.5. Методично вірно викласти 

результати обстеження вагітної у 

вигляді історії хвороби з 

обґрунтуванням діагнозу 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.6. Визначати тактику ведення 

фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

10 

2.7. Проводити консультації з питань 

планування сім’ї та підбору методу 

контрацепції на підставі 

анамнестичних даних, загального 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 5, 

6, підсумковий 

контроль; 

10 
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 огляду й гінекологічного обстеження 

жінки, використовуючи знання про 

репродуктивні органи жінки, 

дотримуючись відповідних етичних 
та юридичних норм 

 оцінювання виконання 

практичних робіт; 

усних відповідей / 

доповнень; іспит 

 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

7 семестр 
 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 
1. 

1 

 
1. 

2 

 
1. 

3 

 
1. 

4 

 

1.5 

 
2. 

1 

 
2. 

2 

 
2. 

3 

 
2. 

4 

 
2. 

5 

 
3. 

1 

 
4. 

1 

ПР. 03. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань. 

   

 

 

 
+ 

    

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

ПР.06. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в 

умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах 

медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 
дотримуючись відповідних етичних 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 



12  

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря- 

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

            

ПР.09. Визначати підхід, план та 

тактику ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

  

 

 
+ 

  

 

 
+ 

  

 

 
+ 

  

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 
 

10 семестр 
 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 
1. 

1 

 
1. 

2 

 
1. 

3 

 
1. 

4 

 
1. 

5 

 

2.1 

 
2. 

2 

 
2. 

3 

 
2. 

4 

 
2. 

5 

 
2. 

6 

 
2. 

7 

 
3. 

1 

 
4. 

1 

ПР. 03. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань. 

   

 

 

 
+ 

     

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

 

ПР.06. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в 

умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах 

медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 
стандартної схеми вміти 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 

 

 

 
+ 
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обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря- 

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

              

ПР.09. Визначати підхід, план та 

тактику ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

  

 

 
+ 

  

 

 
+ 

   

 

 
+ 

  

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

11 семестр 
 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 
1. 

1 

 
1. 

2 

 
1. 

3 

 
1. 

4 

 
1. 

5 

 

2.1 

 
2. 

2 

 
2. 

3 

 
2. 

4 

 
2. 

5 

 
2. 

6 

 
2. 

7 

 
3. 

1 

 
4. 

1 

ПР. 03. Призначати та аналізувати 

додаткові (обов’язкові та за 

вибором) методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або 

інструментальні ), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем 

організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань. 

   

 

 

 
+ 

     

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

  

 

 

 
+ 

 

ПР.06. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в 

умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах 

медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря- 

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 
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ПР.09. Визначати підхід, план та 

тактику ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

  

 

 
+ 

  

 

 
+ 

   

 

 
+ 

  

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 

- семестрове оцінювання: 

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1 – 1.5 2.2 - 2.5 (блок тем Розділу 1) 

– 15 балів / 7,5 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.2 – 2.5 (блок тем Розділу 2) 

– 15 балів / 7,5 балів 

3. Підсумковий контроль – РН 1.1 – 2.5 (блок тем Розділу 1 та 2) 

– 20 балів / 10 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.1-2.1, 3.1, 4.1 – 15 балів / 7,5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 2.2 – 2.5 - 15 балів / 7,5 балів 

6. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.2-2.5, 3.1 – 20 балів / 10 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») 

є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Проміжний контроль 1 та 2 проводяться після завершення навчання з розділів 1 та 2 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з 

розділів 1 та 2. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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10 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 

- семестрове оцінювання: 

1. Проміжний контроль 3 – РН 1.1 – 1.5 2.2 - 2.7 (блок тем Розділу 1) 

– 10 балів / 5 балів 

2. Проміжний контроль 4 – РН 1.1 – 1.5, 2.2 – 2.5 (блок тем Розділу 2) 

– 10 балів / 5 балів 

3. Підсумковий контроль – РН 1.1 – 2.7 (блок тем Розділу 1 та 2) 

– 10 балів / 5 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.1-2.1, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 2.2 – 2.7 - – 10 балів / 5 балів 

6. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.2-2.7, 3.1 – – 10 балів / 5 балів 

 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час 

іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.7. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та 

відпрацювання всіх практичних робіт, складання 2 проміжних контролів та 

підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 

час 7-8 семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: 

Проміжний контроль 3 та 4 проводяться після завершення навчання з розділів 3 та 4 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з 

розділів 3 та 4. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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11 семестр 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 

- семестрове оцінювання: 

1. Проміжний контроль 5 – РН 1.1 – 1.5 2.2 - 2.7 (блок тем Розділу 1) 

– 10 балів / 5 балів 

2. Проміжний контроль 6 – РН 1.1 – 1.5, 2.2 – 2.5 (блок тем Розділу 2) 

– 10 балів / 5 балів 

3. Підсумковий контроль – РН 1.1 – 2.7 (блок тем Розділу 1 та 2) 

– 10 балів / 5 балів 

4. Презентації / доповіді - РН 1.1-2.1, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних робіт - РН 2.2 – 2.7 - 10 балів / 5 балів 

6. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1. – 1.5, 2.2-2.7, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час 

іспиту. 

Форма проведення іспиту - письмово-усна, вид письмових завдань - запитання з 

відкритими відповідями. Результатами навчання, які оцінюються під час проведення 

іспиту, є РН 1.1–1.5, 2.2–2.7. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
- умови допуску до іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних завдань та 

відпрацювання всіх практичних робіт, складання 2 проміжних контролів та 

підготовка презентації/доповіді. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під 

час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2. Організація оцінювання: 

Проміжний контроль 5, 6 проводяться після завершення навчання з розділів 5, 6 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні навчання з 

розділів 5, 6. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, усних 

відповідей/доповнень проводиться упродовж семестру. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

7 семестр 
 

 
№ 

п/п 

 
Назва тем 

 
Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Консультації Самостійна 

робота* 

 
1. 

 
Змістовий модуль 1. Дисгормональні гінекологічні захворювання 

 
2. 

 
Лекція 1. Порушення 

менструальної функції в 

різні вікові періоди жінки 

 
2 

   

 
3. 

 
Практичне заняття 1. 

Фізіологія жіночих статевих 

органів. Методи обстеження 

гінекологічних хворих. 

Загальна симптоматологія 

гінекологічних захворювань. 

  
4 

  

 
4. 

 
Самостійна робота. 

Організація акушерсько- 

гінекологічної служби в 

Україні. Роль сімейного лікаря 

в наданні акушерсько- 

гінекологічної допомоги. 

    
4 

 
5. 

 
Лекція 2. Нейроендокринні 

синдроми в гінекології. 

 
2 

   

 
6. 

 
Практичне заняття 2. 

Нейроендокринна регуляція. 

Порушення менструального 

цикла в різні вікові періоди. 

Класифікація порушень 

функції репродуктивної 

системи. Аменорея: 

  
6 
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 класифікація, діагностика. 

Аномальні маткові кровотечі. 

    

 
7. 

 
Самостійна робота. 

Гінекологічна патологія 

дитячого та пілдіткового віку. 

    
8 

 
8. 

 
Практичне заняття 3. 

Нейроендокринні синдроми в 

гінекології. 

  
4 

  

 
9. 

 
Лекція 3.Доброякісні 

пухлини органів жіночої 

статевої системи. 

Дисгормональні 

захворювання молочної 

залози. 

 
2 

   

 
10. 

 
Практичне заняття 4. 

Доброякісні новоутворення 

жіночих статевих органів. 

Ендометріоз. Дисгормональні 

захворювання молочної 

залози. 

  
4 

  

 
11. 

 
Самостійна робота. 

Доброякісні пухлини яєчників: 

епітеліальні, пухлини строми 

статевого   тяжа, 

ліпіднокліткові пухлини, 

герміногенні пухлини. 

    
4 

 
12. 

 
Практичне заняття 5 

Неплідність. Планування сім’ї. 

Сучасні аспекти контрацепції. 

  
4 

  

 
13. 

 
Самостійна робота. 

Неплідний шлюб 

    
4 
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14. 

 
Модульна контрольна 

робота 1 

    

 
Змістовий модуль 2 . Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні 

захворювання, які потребують невідкладної допомоги 

 
15. 

 
Лекція 4. Запальні 

захворювання жіночих 

статевих органів. 

Ендометріоз. 

 
2 

   

 
16. 

 
Практичне заняття 6. Жіночі 

урогенітальні запальні 

захворювання. 

  
4 

  

 
17. 

 
Самостійна робота. 

Особливості перебігу 

запальних захворювань в різні 

вікові періоди, тактика 

ведення. Реабілітація жінок, 

які перенесли запальні 

процеси. 

    
8 

 
18. 

 
Практичне заняття 7. Фонові 

та передракові захворювання 

жіночих статевих органів. 

Злоякісні новоутворення 

геніталій. Трофобластичні 

захворювання. 

  
4 

  

 
19. 

 
Самостійна робота. Злоякісні 

новоутворювання зовнішніх 

жіночих статевих органів (рак 

вульви). Рак шийки матки. Рак 

тіла матки. Саркома матки. Рак 

яєчників. Рак маткової труби. 

Класифікація, клініка, 

діагностика, тактика ведення 

та принципи лікування. 

    
4 



20  

 
20. 

 
Лекція 5. «Гострий живіт» в 

гінекології 

 
2 

   

 
21. 

 
Практичне заняття 8. 

Невідкладні стани в 

гінекології. Оперативні 

втручання в гінекології. 

Позаматкова вагітність, 

апоплексія яєчника, розрив 

капсули пухлини яєчника, 

перекрут ніжки пухлини, 

розрив гнійної тубооваріальної 

пухлини, порушення живлення 

міоматозного вузла. 

Травматичні пошкодження 

статевих органів. Клініка, 

діагностика, тактика ведення. 

Невідкладна допомога 

  
8 

  

 
22. 

Самостійна робота. 

Передопераційна підготовка і 

післяопераційне ведення 

гінекологічних хворих. 

Анестезія під час 

гінекологічних операцій. 

Реабілітація після 

гінекологічних втручань. 

    
8 

 
23. 

Практичне заняття 9. 

Курація хворих. Захист історії 

хвороби 

  
2 

  

 
24. 

Модульна контрольна 

робота 2 

    

 
26. 

Всього: 90 годин / 3 кредити  
10 

 
40 

  
40 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 40год. 

Самостійна робота – 40 год. 
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10 семестр 
 
 

 
№ 

п/п 

 
Назва тем 

 
Кількість годин 

 
Лекції 

 
Практичні 

заняття 

 
Консультаці 

ї 

 
Самостійна 

робота* 

 
Змістовий модуль 3 Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 
1. 

 
Лекція 1. Фізіологія пологів 

 
2 

   

 
2. 

 
Практичне заняття 1. Жіночий 

таз в акушерському відношенні. 

Плід як об’єкт пологів 

  
4 

  

 
3. 

 
Самостійна робота. Ознаки 

доношеності та зрілості плода. 

Вимірювання та оцінка таза. 

    
4 

 
4. 

 
Практичне заняття 2. Клінічний 

перебіг вагітності по триместрах. 

Ведення фізіологічної вагітності 

по триместрах 

  
2 

  

 
5. 

 
Самостійна робота. Фізіологічні 

зміни в організмі жінки у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

Діагностика вагітності в різні 

терміни. Перинатальна охорона 

плода 

    
5 
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6. 

 
Практичне заняття 3. Ведення 

фізіологічних пологів. Фізіологія 

скоротливої функції матки в 

пологах 

  
4 

  

 
7. 

 
Практичне заняття 4. Клінічний 

перебіг фізіологічних пологів. 

Знеболення в пологах 

  
4 

  

 
8. 

 
Самостійна робота. Сучасні 

методи знеболювання пологів: 

немедикаментозні та 

медикаментозні. 

    
4 

 
9. 

 
Практичне заняття 5. Клінічний 

перебіг послідового періоду 

пологів. Визначення величини 

крововтрати в пологах. 

  
2 

  

 
10. 

 
Практичне заняття 6. Перебіг та 

ведення нормального 

післяпологового періоду. 

Фізіологія періоду 

новонародженості 

  
4 

  

 
11. 

 
Самостійна робота. Регуляція 

пологової діяльності. Клінічний 

перебіг пологів. Ведення пологів. 

Партограма. 

    
5 

 
12. 

 
Лекція 2.Невиношування 

вагітності. 

 
2 
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13. 

 
Практичне заняття 7. Принципи 

грудного вигодовування. 

Консультування щодо методів 

контрацепції в післяпологовому 

періоді. 

  
4 

  

 
14. 

 
Самостійна робота. 

Післяпологова контрацепція: 

метод лактаційної аменореї 

(МЛА).. Переваги сумісного 

перебування матері та дитини. 

    
6 

 
15. 

 
Проміжний контроль 3 

    

 
Змістовий модуль 4. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду 

 
16. 

 
Практичне заняття 8. 

Невиношування вагітності. 

Причини мимовільного 

переривання вагітності в різні 

терміни. 

  
4 

  

 
17. 

 
Практичне заняття 9. 

Плацентарна дисфункція. Дистрес 

плода. Затримка розвитку плода 

  
4 

  

 
18. 

 
Самостійна робота. Ізоантигенна 

несумісність крові матері та 

плода. Імунологічна несумісність 

крові матері та плода (резус- 

конфлікт, несумісність за 

системою АВО, ізолейкоцитарна 

та ін.). Патогенез, діагностика, 

тактика ведення, лікування та 

профілактика 

    
5 

 
19. 

 
Лекція 3. Ранні гестози. 

Гіпертонічні розлади при 

 
2 
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 вагітності. Прееклампсія. 

Еклампсія. 

    

 
20. 

 
Практичне заняття 10. Ранні 

гестози. Гіпертензивні розлади 

при вагітності. Класифікація, 

клініка, діагностика, лікування. 

Рідкісні форми гестозів. 

  
4 

  

 
21. 

 
Самостійна робота. Рідкісні 

форми гестозів. Клініка, 

діагностика, лікування 

    
6 

 
22. 

 
Практичне заняття 11. 

Прееклампсія: патогенез, 

класифікація, діагностика, 

клініка, лікування, тактика, 

профілактика. Еклампсія: клініка, 

діагностика, ускладнення, 

невідкладна допомога, тактика 

ведення. 

  
4 

  

 
23. 

 
Практичне заняття 12. Аномалії 

розвитку плідного яйця. 

Багатоплідна вагітність. 

Міхурцевий занесок. 

  
4 

  

 
24. 

 
Самостійна робота. Багатоводдя 

і маловоддя: причини, діагностика 

тактика ведення вагітності, 

наслідки для плода і 

новонародженого. Спадкові та 

вроджені захворювання плода. 

Діагностика. Показання до 

медико-генетичного 

консультування 

    
5 
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25. 

 
Лекція 4. Невідкладні стани в 

акушерстві. Акушерські кровотечі 

під час другої половини 

вагітності, у пологах та 

післяпологовому періоді. 

Інтенсивна терапія і реанімація 

при кровотечах в акушерстві. 

 
2 

   

 
26. 

 
Практичне заняття 13. Вузький 

таз. Аномалії положення та 

передлежання плода. Пологи при 

неправильному положенні та 

тазовому передлежанні плода. 

  
4 

  

 
27. 

 
Лекція 5. Невідкладні стани в 

акушерстві. Акушерський 

травматизм. Післяпологові 

септичні захворювання. 

Септичний шок 

 
2 

   

 
28. 

 
Самостійна робота. 

Післяпологові септичні 

захворювання: післяпологова 

септична рана, післяпологовий 

метроендометрит, метрофлебіт, 

мастит, післяпологовий перитоніт 

    
5 

 
29. 

 
Практичне заняття 14. 

Акушерські кровотечі під час 

другої половини вагітності, у 

пологах та післяпологовому 

періоді. Інтенсивна терапія і 

реанімація при кровотечах в 

акушерстві. Курація 

  
6 

  

 
30. 

 
Самостійна робота. Матка 

Кювелера. Порушення процесів 

відшарування плаценти. Маткова 

кровотеча в послідовому і 

ранньому післяпологовому 

періоді. Гіпотонічна кровотеча. 

Коагулопатична кровотеча 

    
5 
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 (емболія навколоплідними водами 

та інші причини). 

    

 
31. 

 
Практичне заняття 15. 

Оперативне акушерство. Операції 

для підготовки пологових шляхів 

(перино - та епізіотомія, 

амніотомія). Акушерські щипці, 

вакуум-екстракція плода, кесарів 

розтин: показання. Ручне 

відокремлення плаценти, 

виділення посліду: техніка 

проведення. Ручне та 

інструментальне обстеження 

матки після пологів. Захист історії 

пологів 

  
6 

  

 
32. 

 
Проміжний контроль 4 

    

  
Всього: 120 годин / 4 кредити 

 
10 

 
60 

 
- 

 
50 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 60 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
 

11 семестр 
 

№ 

п/ 

п 

Назва тем Кількість годин 

  Лекці 

ї 

Практичні 

заняття 

Консульта 

ції 

Самостійна 

робота* 

Змістовий модуль 5. Порушення менструального циклу у різні вікові періоди 

1  

Практичне заняття 1. Анатомія та 

фізіологія репродуктивної системи 

у жінок. Методи обстеження в 

гінекологічній практиці. 

Симптоматика гінекологічних 

захворювань. 

  
2 
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2 Самостійна робота. 

Основи охорони репродуктивного 

здоров'я та організація акушерсько- 

гінекологічної служби в Україні. 

Місце сімейного лікаря в наданні 

акушерсько-гінекологічної 

допомоги. 

   4 

3  

Практичне заняття 2. 

Репродуктивна ендокринологія. 

Нейроендокринна регуляція. 

Розлади менструальної функції в 

різні вікові періоди. Аномальні 

маткові кровотечі. Причини, 

клініка, діагностика, принципи 

лікування. 

 4   

4 Самостійна робота. Гінекологія 

дитячого та пілдіткового 

віку. Розлади менструальної 

функції 

Запальні захворювання статевих 

органів. 

Гострий живіт у дитячій і 

підлітковій гінекології 

   4 

5  

Практичне заняття 3. 

Нейроендокринні синдроми в 

гінекологічній практиці. 

 4   

6  

Практичне заняття 4. Доброякісні 

процеси жіночих статевої сфери. 

Ендометріоз:причини, симптоми, 

діагностика, методи лікування. 

Дисгормональні захворювання 

молочної залози. 

 4   

7  

Самостійна робота. Сучасні 

принципи лікування доброякісних 

пухлин яєчників. 

   4 

8  

Практичне заняття 5 Фонові та 

передракові захворювання жіночих 

статевих органів. Злоякісні 

новоутворення. 

 4   
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Змістовий модуль 6.Гінекологічні захворювання 

9  

Практичне заняття 6 Фізіологічні 

бар’єри, що перешкоджають 

поширенню запальних захворювань 

в організмі жінки. Запальні 

захворювання жіночої статевої 

сфери. Етіологія та шляхи 

поширення 

Класифікація запальних 

захворювань статевих органів 

 4   

10  

Практичне заняття 7 Невідкаладні 

стани в гінекології .Позаматкова 

вагітність Апоплексія яєчника. 

Перекручення ніжки пухлини 

яєчника. Екстрені стани при міомі 

матки. Піосальпінкс і піовар 

 4   

11 Самостійна робота. 

Оперативні втручання в гінекології. 

Підготовка та післяопераційне 

ведення гінекологічних хворих при 

ургентних та планових оперативних 

втручаннях. Профілактивка ВІЛ 

інфікування. 

   4 

12 Самостійна робота. Неплідність. 

Планування сім’ї. Сучасні аспекти 
контрацепції. 

   4 

13 Самостійна робота. 
Сучасні репродуктивні технології 

   4 

Змістовний модуль 7 Фізіологічне акушерство 

14 Практичне заняття 8 

Фізіологічна вагітність пологи та 

післяпологовий період 

 4   

15 Самостійна робота. 

Ведення фізіологічної вагіності та 

пологів. Ведения партограма 

Перинатальна охорона плода. 

Фармакотерапія в акушерстві. 

   7 

Змістовний модуль 8. Патологія вагітності та пологів 

16 Практичне заняття 9 

Гіпертензивні розлади при 

вагітності. Прееклампсія. 

Класифікація 

Етіологія та патогенез 

Клінічна картина та діагностика 

Лікарська тактика 

 4   
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 Прееклампсія,клінічна 

картина,тактика ведення 

Прееклампсія в післяпологовий 

період 

Еклампсія. HELP -синдром 

    

17 Самостійна робота. 
Ранні гестози. 

   4 

18 Практичне заняття 10 Передчасні 

пологи. Переношувана вагітність. 

 4   

19 Самостійна робота. 

Багатоплідна вагітність. Типи 

близнюків 

Діагностика багатоплідної 

вагітності 

Ведення багатоплідної вагітності 

   4 

20 Практичне заняття 11 Аномалії 

кісткового тазу. Макросомія плоду. 
Клінічно вузький таз. 

 2   

21 Самостійна робота. 

Розгинальні передлежання голівки 

плода 

Передньоголовне передлежання 

Лобове передлежання 

Лицеве передлежання 

   4 

22 Самостійна робота. 

Ведення вагітності при тазових 

передлежаннях 

Методи коригувальної гімнастики 

Ведення пологів при тазових 

передлежаннях 

   2 

23 Практичне заняття 12 Кровотечі 

під час вагітності, в пологах та 

післяпологовому періоді. 

Основні причини маткових 

кровотеч 

Гіпо- й атонічні кровотечі 

Коагулопатичні кровотечі 

Геморагічний шок. ДВЗ- синдром. 

 4   

24 Самостійна робота. 

Методи оцінки крововтрати в 

акушерстві. Інтенсивна терапія і 

реанімація при кровотечх в 
акушерстві. 

   4 

25 Практичне заняття 13 Аномалії 

скоротливої діяльності матки. 

Пологовий травматизм матері та 
плода. Сучасні підходи до 

 4   
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 діагностики та лікування пологових 

травм матері і плоду 

    

26 Практичне заняття 14 Вагітність і 

пологи при екстрагенітальних 

захворюваннях. 

Захворювання серцево-судинної 

системи і вагітність 

Захворювання вен і тромботичні 

ускладнення 

Анемія вагітних 

 4   

27 Самостійна робота. 

Вагітність і хвороби органів 

дихання 

Захворювання нирок і сечовивідних 

шляхів при вагітності 

Патологія щитоподібної залози і 

вагітність 

Вагітність і захворювання травного 

тракту 

   8 

28 Самостійна робота. 

Оперативні втручання в акушерстві. 

Кесарів розтин 

Класифікація 

Iнтраперитонеальний кесарів 

розтин 

Захисні варіанти кесаревого 

розтину 

Шкірно-головні щипці 

Акушерські повороти 

   4 

28 Самостійна робота. 

Оперативні втручання в акушерстві. 

Вакуум-екстракція плода 

Ручне відділення плаценти і 

видалення посліду 

Ручна ревізія порожнини матки 

Плодоруйнівні операції 

   4 

29 Практичне заняття 18 

Післяпологові септичні 

захворювання.Захворювання, що 

обмежуються порожниною малого 

таза 

Генералізовані форми 

післяпологової інфекції 

Інфекційно-токсичний (септичний) 

шок 

 2   
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30 Самостійна робота. 

Післяпологовий мастит 

   2 

Змістовний модуль 9. Перинатальна патологія 

31 Практичне заняття 19 

Плацентарна дисфункція. Затримка 

внутрішньоутробного розвитку 

плода. Дистрес плода. 

 4   

32 Практичне заняття 20 

Імунологічна несумісність крові 

матері і плоду. Етіологія та 

патогенез 

Гемолітичнаї хвороба 

новонародженного. 

Діагностика імунологічного 

конфлікту 

Лікування гемолітичної хвороби 

плода 

Аномалії плідного яйця. 

 2   

33 Самостійна робота. 

Ведення пологів при гемологічному 

конфлікті 

Лікування гемолітичної хвороби 

новонароджених 

   4 

34 Самостійна робота. 

Перинатальні інфекції. 

Цитомегаловірус 

Герпетична інфекція 

Краснуха 

Токсоплазмоз 

Хламідіоз 

Сифіліс 

Вірусний гепатит 

Профілактика вертикальної 

трансмісії ВІЛ. 

   4 

 Підсумковий модульний контроль     

  

Всього: 135 годин / 4,5 кредити 
 

0 
 

60 
  

75 

 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 60 год. 
 

Самостійна робота – 75 год 
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