




 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (6 курс) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни  

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,0 
Галузь знань: 

22 «Охорона здоров’я»  
Нормативна 

Загальна кількість годин 

– 90 

Спеціальність: 

222 
“Медицина” 

Рік 

підготовки 
6-й 

Семестр  12-й 

 Рівень вищої освіти: магістр 

Лекції  

Практичні 

заняття 
40 

Самостійна 

робота 
50 

Вид 

контролю 
Екзамен 

 

 

Робоча навчальна програма дисципліни “Акушерство та гінекологія” для студентів 

6 курсу медичного факультету, у відповідності з наступними нормативними документами: 

- Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII; 

- наказом МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 н.р.»; 

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо- професійними 

програмами (ОПП) підготовки фахівців; 

- листів МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів 

вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 

2015/2016 навчальному році» 

- Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу (затвердженої МОЗ України 15.04.2014); 

- р.). 

Програма розроблена на принципах Європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕСТS) і затверджена наказом МОЗ України від 26 січня 2015 року № 47 для 

забезпечення реалізації у діяльності вищих навчальних закладів МОЗ України вимог 



абзацу третього частини другої статті 56 та частини сьомої розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту». 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів 6 

курсу є навчання згідно Розділу 3, які визначені в освітньо-професійній програмі  (ОПП).  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів 

6-го курсу є: 

• планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду; 

• ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; 

• інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів; 

• ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати 

обстеження та тактику ведення хворої; 

• визначити етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої 

репродуктивної системи; 

• визначити фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані 

на раціональне планування сім’ї; 

• виконувати необхідні медичні маніпуляції; 

• планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві та 

гінекології. 

 

Компетентності та програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна. 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей та програмних 

результатів навчання : 

 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності(ФК) 

ФК-1 Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів. 

ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання. 

ФК-4 Здатність до визначення необхідного режиму праці та 

відпочинку при лікуванні захворювань 



ФК-5 Здатність до визначення характеру харчування при 

лікуванні захворювань. 

ФК-6 Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань 

ФК-7 Здатність до діагностування невідкладних станів 

ФК-8 Здатність до визначення тактики надання екстреної 

медичної допомоги.  

ФК-9 Навички надання екстреної медичної допомоги 

ФК-11 Навички виконання медичних маніпуляцій. 

ФК -12 Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної 

вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду. Навички консультування з питань планування 

сім’ї та підбору методів контрацепції. 

ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що 

підлягають диспансерному нагляду. 

ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 

Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН-1 Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, 

анамнез життя. 

ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи 

стандартну процедуру на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 

4). 

ПРН-3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за 

списком 1). Встановлювати найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз захворювання (за списком 2). 

Призначати лабораторне та/або інструментальне 

обстеження хворого (за списком 4). 

Здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за 

списком 2). Встановлювати попередній клінічний діагноз 

(за списком 2).  

ПРН-4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку при 

лікуванні захворювання (за списком 2). 

ПРН-5 Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2). 

ПРН-6 Визначати принципи та характер лікування 

(консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2).  

 

ПРН-7 Встановлювати діагноз (за списком 3). 

ПРН-8 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги 

на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3). 

ПРН-9 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу 

невідкладного стану (за списком 3). 

ПРН-11 Визначати тактику ведення фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. 

ПРН-12 Формувати серед закріпленого контингенту населення 

диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що 

підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему 

протиепідемічних та профілактичних заходів в межах 

первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Здійснювати систему заходів первинної профілактики в 

межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 

Організовувати проведення серед закріпленого 

контингенту населення заходів вторинної та третинної 



профілактики. 

ПРН-14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації залежно від її типу; отримувати необхідну 

інформацію з визначеного джерела; обробляти та 

проаналізувати отриману інформацію. 

ПРН-16 Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; 

вести медичну документацію щодо пацієнта та 

контингенту населення державною мовою. 

ПРН-21 Формувати цілі та визначати структуру особистої 

діяльності. Вміти приймати обґрунтоване рішення, 

обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Нести відповідальність за 

вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН-24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

ПРН-25 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки 

(власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення 

типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 

діяльності 

ПРН-26 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 3. Акушерство та гінекологія. 

 

Патологічні стани репродуктивної системи у різні вікові періоди.  

Конкретні цілі: 

1. Інтерпретувати особливості анатомічної будови та фізіологічні зміни в жіночих 

статевих органах в різні вікові періоди. 

2. Складати план обстеження і ведення, знати клініку, діагностику та лікування порушень 

менструальної функції у різні вікові періоди. 

3. Складати план ведення хворих з неправильними положеннями жіночих статевих 

органів. 

4. Складати план ведення дівчаток та підлітків з гінекологічними захворюваннями, 

визначити попередній діагноз з використанням сучасних методів діагностики. 

5. Демонструвати вміння проведення консультування з особливостей застосування 

бар’єрних та гормональних методів контрацепції у підлітків.  

 

Тема 1. Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, 

нейроендокринні синдроми. Фізіологічні та патологічні стани в перименопаузальному 

періоді. Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці. 

Методи контрацепції для підлітків. 

Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, нейроендокринні 

синдроми. 

Поняття перименопаузального періоду. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах 

в період перименопаузи. Патологічні стани в перименопаузальному періоді. 

Опущення і випадіння стінок вагіни і матки: діагностика, лікування, профілактика. 

Сучасні методи обстеження дівчаток та підлітків з гінекологічними захворюваннями. 

Порушення менструальної функції у підлітковому віці, класифікація, діагностика та 

лікування. Аменорея. Ювенільні маткові кровотечі. Терапія, реабілітація та профілактика 

порушень менструальної функції у дівчаток.  

Аномалії розвитку статевих органів. Порушення статевого розвитку у підлітків. 



Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків. Клініка, діагностика та 

лікування.  

Методи контрацепції у підлітків. Особливості підбору та застосування бар'єрних та 

гормональних методів контрацепції. 

 

Гінекологічні захворювання. 

Конкретні цілі: 

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої 

репродуктивної системи. 

2. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз основних 

гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої. 

3. Надавати допомогу при невідкладних станах в гінекології. Скласти план обстеження 

гінекологічних хворих перед операцією. 

4. Виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

 

Тема 2. Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Доброякісні 

новоутворювання статевих органів жінки. Дисгормональні захворювання молочної 

залози. Ендометріоз. 

Сучасні підходи до діагностики та лікування жіночих урогенітальних запальних 

захворювань. Діагностика, лікування та профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом.  

Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Діагностика, лікування та 

профілактика.  

Дисгормональні захворювання молочної залози. Сучасні методи діагностики, 

лікування та профілактики 
Ендометріоз. Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, лікування, та профілактики 

ендометріозу. 

 

Тема 3. Передракові захворювання статевих органів жінки. Злоякісні 

новоутворення. Невідкладні стани в гінекології. 

Передракові захворювання статевих органів жінки. Злоякісні новоутворення статевих 

органів жінки. Сучасні методи діагностики, принципи лікування та профілактики. 

Сучасні підходи до діагностики та невідкладної допомоги при гострому животі. 

Сучасні підходи до діагностики та невідкладної допомоги при маткових кровотечах. Основні 

принципи та методи хірургічних втручань при невідкладних станах в гінекології. Травматичні 

пошкодження статевих органів. Клініка діагностика та лікування. 

Диференційна діагностика з гострою хірургічною патологією (апендицит, кишкова 

непрохідність, холецистит, ниркова коліка, перфоративна виразка шлунка). Профілактика 

невідкладних станів в гінекології. 

 

Тема 4. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне 

ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. 

Профілактика ВІЛ інфікування. 

Показання, протипоказання, умови та види операцій на шийці матки; матці 

(консервативна міомектомія, дефундація матки, надпіхвова ампутація матки, екстирпація 

матки), придатках матки, при опущенні і випадінні жіночих статевих органів. Штучне 

перевивання вагітності в ранні та пізні терміни, показання, методи, ускладнення. Лікувально-

діагностичні ендоскопічні методи в гінекології.  

Особливості підготовки та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при 

ургентних та планових оперативних втручаннях. Післяопераційні ускладнення та їх 

профілактика. Реабілітація після гінекологічних втручань.  

Профілактика ВІЛ-інфікування у медичних установах. Профілактика ризику зараження 

інфекціями, що передаються з кров’ю, та способи його зниження. Постконтактна 

профілактика. 



 

Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї. 

Конкретні цілі: 

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої 

репродуктивної системи, що призводять до неплідності. 
2. Визначати попередній клінічний діагноз на підставі інтерпретації даних спеціального 

обстеження неплідної подружньої пари. 
3. Проводити консультування щодо методів контрацепції відповідно до періодів життя та 

вибору конкретного методу контрацепції. 

4. Визначити необхідне обстеження перед початком використання контрацептивного 

засобу.  

5. Засвоїти використання медичних критеріїв прийнятності ВООЗ. 

 

Тема 5. Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. 

Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ. 

Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. 

Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності. Обстеження подружньої пари при 

неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Показання до 

застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

Консультування щодо вибору і використання методу контрацепції: етапи 

консультування. Методи контрацепції відповідно до періодів життя. 

Сучасні методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне 

обстеження перед початком використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції 

для пацієнтки. Післяпологова та післяабортна контрацепція. 

Медичні критерії прийнятності ВООЗ: класифікація категорій, використання зведених 

таблиць. Методи контрацепції у жінок з ВІЛ. 

 

Фізіологічне акушерство. 

Конкретні цілі: 

1. Оцінювати стан вагітної, роділлі, породіллі, плода та новонародженого.  

2. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 

періоду, оцінювати перебіг періоду новонародженості. 

3. Підбирати метод контрацепції в післяпологовому періоді. 

4. Виконувати необхідні медичні маніпуляції. 

5. Надавати акушерську допомогу вагітній, роділлі та породіллі. 

 

Тема 6. Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий період. Перинатальна 

охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.  

Ведення фізіологічної вагітності, пологів та післяпологового періоду. Сучасні методи 

діагностики стану плода. Особливості фармакотерапії в різні терміни вагітності та в 

післяпологовому періоді. Питання медичної етики і деонтології.  Методи контрацепції в 

післяпологовому періоді.  

 

Патологія вагітності та пологів. 

Конкретні цілі: 

1. Визначати особливості обстеження та лікування вагітних та породіль при патології 

вагітності і пологів. 

2. Ставити попередній діагноз, проводити диференційний діагноз та планувати тактику 

ведення основних патологічних станів при вагітності, пологах та в післяпологовому 

періоді. 

3. Складати план профілактичних та реабілітаційних заходів у разі різних видів 

акушерської патології. 

4. Планувати та надавати допомогу при невідкладних станах в акушерстві.  

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції. 



 

Тема 7. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. 

Еклампсія. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. 

Багатоплідна вагітність. Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному 

акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні положення та 

тазові передлежання плода 

Етіологія і патогенез гестозів. Ранній гестоз (блювота, гіперсалівація). Клініка, 

діагностика і лікування раннього гестозу. Гіпертензія під час вагітності. Набряки під час 

вагітності. Протеінурія під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, методи лікування, вплив на стан плода. Рідкісні форми гестозу. 

Тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду при пізніх гестозах. 

Невідкладна допомога. Профілактика пізніх гестозів та реабілітація.  

Етіологія та патогенез передчасного переривання вагітності в різні терміни. 

Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту. 

Передчасні пологи. Особливості ведення передчасних пологів. Профілактика невиношування 

вагітності.  

Етіологія і патогенез переношування вагітності. Методи діагностики переношування 

вагітності. Перебіг вагітності і пологів, вплив на плід. Тактика ведення переношеної 

вагітності. Профілактика і терапія ускладнень, пов’язаних з переношуванням.  

Багатоплідна вагітність: класифікація та діагностика. Тактика ведення вагітності та 

пологів при багатоплідності. Синдром фето-фетальної трансфузії, ВЗОП (внутрішньоутробна 

загибель одного плода).  

Аномалії кісткового таза. Ведення пологів при вузькому тазі. Особливості перебігу 

пологів при крупному плоді. Тактика ведення пологів при крупному плоді, клінічно вузькому 

тазі.  

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Неправильні положення плода. Методи 

діагностики і корекція неправильного положення плода. Особливості акушерської тактики під 

час вагітності і пологів залежно від різновидності передлежання та положення плода. 

 

Тема 8. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. 

Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в 

акушерстві. Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та 

плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. 

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика. Алгоритм дій лікаря та методи боротьби з кровотечею. 

Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Сучасні підходи до інфузійно-трансфузійної та інтенсивної 

терапії і реанімації при кровотечах в акушерстві. 

Класифікація, етіологія, патогенез різних видів аномалій пологової діяльності. Сучасні 

методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності. Профілактика порушень 

пологової діяльності. 

Пологовий травматизм матері та плода, класифікація. Сучасні підходи до діагностики 

та лікування пологових травм матері та плода. Особливості ведення вагітності та пологів у 

жінок з рубцем на матці. Профілактика акушерського травматизму. 

 

Тема 9. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Перинатальні 

інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ. 

Вагітність і пологи при захворюваннях серцево-судинної системи (вадах серця, 

гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотензії); хворобах органів сечовидільної системи; 

печінки та жовчного міхура; хворобах кровотворних органів; органів дихання; органів травної 

системи; ендокринної системи; нервової системи; органів зору; гострих та хронічних 

інфекційних хворобах, туберкульозу. Перебіг вагітності і пологів при гінекологічних 

захворюваннях. Особливості перебігу та тактика ведення при гострій хірургічній патології.  



Перинатальні інфекції у вагітних: клінічний перебіг, діагностика, тактика ведення, 

лікування, профілактика. Принципи ведення вагітності і пологів у жінок з ВІЛ. Профілактика 

вертикальної трансмісії ВІЛ. 

 

Тема 10. Оперативні втручання в акушерстві. Післяпологові септичні 

захворювання. Плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, дистрес плода. 

Показання, протипоказання, умови та підготовка до оперативних втручань при 

вагінальному та абдомінальному розродженні в акушерстві. Основні етапи акушерських 

операцій. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика та антисептика. Ведення 

післяопераційного періоду. 

Післяпологові септичні захворювання. Класифікація, етіологія, патогенез, діагностика, 

принципи лікування, профілактика. Невідкладна допомога при септичних станах в акушерстві. 

Показання до хірургічного лікування. 

 

Етіологія, патогенез плацентарної дисфункції, фетального дистресу, затримки розвитку 

плода. Сучасні перинатальні діагностичні технології. Сучасні підходи до тактики ведення 

несприятливих станів плода під час вагітності та пологів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Розділ 3. Акушерство та гінекологія 

 

Тема Лекції 
Пр. 

заняття 

СРС 

Патологічні стани репродуктивної системи у різні вікові періоди. 

Тема 1. Порушення менструальної функції в репродуктивному 

віці, нейроендокринні синдроми. Фізіологічні та патологічні 
 4 6 



стани в перименопаузальному періоді. Патологічні стани 

репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці. 

Методи контрацепції для підлітків. 

Гінекологічні захворювання. 

Тема 2. Жіночі урогенітальні запальні захворювання. 

Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. 

Дисгормональні захворювання молочної залози. Ендометріоз. 

 4 6 

Тема 3. Передракові захворювання статевих органів жінки. 

Злоякісні новоутворювання. Невідкладні стани в гінекології. 
 4 4 

Тема 4. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та 

післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних 

та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ 

інфікування. 

 4 4 

Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї. 

Тема 5. Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи 

контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання 

методів контрацепції ВООЗ. 

 4 4 

Фізіологічне акушерство 

Тема 6 Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий 

період. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в 

акушерстві. 

 4 4 

Патологія вагітності та пологів. 

Тема 7. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. 

Прееклампсія. Еклампсія. Передчасне переривання вагітності. 

Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність. Аномалії 

кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. 

Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні 

положення та тазові передлежання плода 

 4 4 

Тема 8. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в 

післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. 

Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. . 

Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм 

матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування 

пологових травм матері та плода. 

 4 4 

Тема 9. Вагітність і пологи при екстрагенітальних 

захворюваннях. Перинатальні інфекції. Профілактика 

вертикальної трансмісії ВІЛ. 

 4 4 

Тема 10. Оперативні втручання в акушерстві. Післяпологові 

септичні захворювання.  Плацентарна дисфункція, затримка 

розвитку плода, дистрес плода. 

 4 5 

Іспит   5 

Всього кредитів ECTS – 3,0; годин – 90; з них: 90 40 50 

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Розділ 3. Акушерство та гінекологія 

№ 

п/п 
Тема 

К-ть 

годин 



1. 

Тема 1. Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, 

нейроендокринні синдроми. Фізіологічні та патологічні стани в 

перименопаузальному періоді. Патологічні стани репродуктивної системи у 

дитячому та підлітковому віці. Методи контрацепції для підлітків. 

4 

2. 

Тема 2. Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Доброякісні 

новоутворювання статевих органів жінки. Дисгормональні захворювання 

молочної залози. Ендометріоз. 

4 

3. 
Тема 3. Передракові захворювання статевих органів жінки. Злоякісні 

новоутворювання. Невідкладні стани в гінекології. 
4 

4. 

Тема 5. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне 

ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних 

втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування. 

4 

5. 
Тема 5. Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. 

Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ. 
4 

6. 
Тема 6 Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий період. 

Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. 
4 

7. 

Тема 7. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. 

Еклампсія. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. 

Багатоплідна вагітність. Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в 

сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. 

Неправильні положення та тазові передлежання плода. 

4 

8. 

Тема 8. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. 

Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при 

кровотечах в акушерстві. Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий 

травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування 

пологових травм матері та плода. 

4 

9. 
Тема 9. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. 

Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ. 
4 

10. 

Тема 10. Оперативні втручання в акушерстві. Післяпологові септичні 

захворювання. Плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, дистрес 

плода. 

4 

 Всього 40 

 

7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
Розділ 3. Акушерство та гінекологія 

 
№ Види СРС Кількість Види контролю 

п/п  годин  

1 Підготовка до практичних і семінарських 

занять 43 

Поточний контроль на 

практичних заняттях 

Тестовий контроль 

2 Підготовка до тестового контролю 2 Тестовий контроль 

 Підготовка до екзамену 5 Екзамен 

 Всього годин 

 
50 

 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 



1. Доповісти  про історії хвороби конкретних пацієнтки під час обходу. 

2. Провести аналіз ефективності лікування конкретної пацієнтки. 

3. Скласти літературний огляд з певної теми. 

4. Скласти реферат  на тему, що не входить у план аудиторних занять 

а) вади розвитку жіночих статевих органів 

б)сексуальні розлади у жінок 

с) деонтологія в гінекології 

д) на вибір студента  

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео-метод, робота в 

групах, дискусії, розв’язування ситуаційних завдань, курація пацієнток, розбір 

клінічних випадків, кейсів, застосування методів моделювання клінічних 

ситуацій, проблемно-орієнтоване навчання. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

• опитування; 

• вирішення тестових завдань; 

• вирішення ситуаційних задач; 

• відпрацювання практичних навичок на фантомі; 

• курація вагітних та породіль. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  

Розділ 3. Акушерство та гінекологія 

1. Збирати та оцінювати акушерський та гінекологічний анамнез. 

2. Проводити зовнішнє акушерське обстеження вагітних: прийоми Леопольда, 

пельвіометрія, діагностика вузького тазу, аускультація серцебиття плода.  

3. Проводити внутрішнє акушерське обстеження. 

4. Встановлювати термін вагітності та пологів, визначити передбачувану масу плода.  

5. Оцінювати внутрішньоутробний стан плода за даними КТГ, БПП, доплерометрії 

кровоплину в судинах пуповини. 

6. Надавати акушерську допомогу при фізіологічних пологах. Визначати тактику ведення 

післяпологового періоду. 

7. Визначати стан новонародженого за шкалою Апгар. Проводити первинний туалет 

новонародженого. 

8. Складати алгоритм надання невідкладної допомоги при акушерських кровотечах. 

9. Складати алгоритм надання невідкладної допомоги при ранніх і пізніх гестозах. 

10.  Складати алгоритм надання невідкладної допомоги при шокових станах в акушерстві. 

11.  Проводити огляд та пальпацію молочних залоз. 

12.  Проводити основні гінекологічні дослідження (огляд зовнішніх статевих органів, 

обстеження за допомогою дзеркал, бімануальне дослідження). 

13. Проводити забір матеріалу з піхви, уретри та цервікального каналу. 

14. Інтерпретувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріоскопічного 

бактеріологічного досліджень. 

15. Складати план обстеження хворої при різних видах гінекологічної патології. 

16. Планувати схеми лікування і профілактики при різних видах гінекологічної патології. 

17. Складати алгоритм надання невідкладної допомоги при маткових кровотечах, 

«гострому животі» в гінекології. 



18. Складати план передопераційної підготовки при планових та ургентних гінекологічних 

операціях. Складати план ведення післяопераційного періоду. 

19. Складати план обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. 

20. Проводити консультування з питань планування сім`ї та здійснювати підбір різних 

методів контрацепції. 

21. Проводити консультування, діагностику, лікування та профілактику інфекцій, що 

передаються статевим шляхом.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ДО ІСПИТУ  

1. Порушення менструальної функції в репродуктивному віці. 

2. Поняття перименопаузального періоду.  

3. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в період перименопаузи. Патологічні 

стани в перименопаузальному періоді. 

4. Сучасні методи обстеження дівчаток та підлітків з гінекологічними захворюваннями.  

5. Порушення менструальної функції у підлітків: класифікація, принципи лікування, 

профілактика. 

6. Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків: клініка, діагностика, 

принципи лікування. 

7. Аномалії розвитку статевих органів: діагностика, принципи лікування. 

8. Порушення статевого розвитку у підлітків. 

9. Методи контрацепції у підлітків. 

10. Сучасні підходи до діагностики та лікування жіночих урогенітальних запальних 

захворювань. 

11. Діагностика, лікування, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом. 

12. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Діагностика, принципи 

лікування, профілактика.  

13. Дисгормональні захворювання молочної залози. Сучасні методи діагностики, принципи 

лікування та профілактики. 

14. Ендометріоз. Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, принципи лікування та 

профілактики. 

15. Передракові захворювання вульви, піхви: діагностика, тактика ведення хворих. 

16. Передракові захворювання шийки матки: діагностика, тактика ведення хворих. 

17. Передракові захворювання ендометрію: діагностика, тактика ведення хворих. 

18. Злоякісні новоутворення шийки матки, матки, яєчників, маткових труб: діагностика, 

клініка, принципи лікування, профілактика. 

19. Сучасні підходи до діагностики та надання невідкладної допомоги при «гострому 

животі» в гінекології. 

20. Сучасні підходи до діагностики та лікування при маткових кровотечах. 

21. Штучне переривання вагітності в ранні та пізні терміни гестації, можливі ускладнення. 

22. Особливості підготовки гінекологічних хворих до оперативних втручань. 

23. Профілактика післяопераційних ускладнень в гінекології. 

24. Профілактика ВІЛ інфекції в медичних установах. 

25. Профілактика ризику інфікування інфекціями, що передаються з кров’ю та способи його 

зниження. 

26. Постконтактна профілактика ВІЛ. 

27. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. 

28. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. 

29. Консультування щодо вибору і використання методу контрацепції. 

30. Сучасні методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки. 

31. Правила обстеження жінок перед початком використання контрацепції.  

32. Післяпологова та післяабортна контрацепція. 

33. Методи контрацепції у жінок з ВІЛ. 

34. Фізіологія вагітності. Ведення вагітної в умовах ЖК.  

35. Перинатальна охорона плода. Сучасні методи діагностики стану плода.  



36. Питання медичної етики та деонтології. 

37. Фізіологія пологів. Сучасні принципи ведення фізіологічних пологів. 

38. Фізіологія післяпологового періоду. 

39. Методи контрацепції в післяпологовому періоді. 

40. Фізіологія періоду новонародженості. 

41. Рані гестози: клініка діагностика, принципи лікування. 

42. Прееклампсія: клініка, діагностика, принципи лікування, тактика ведення. 

43. Еклампсія: клініка, діагностика, невідкладна допомога. 

44. Профілактика пізніх гестозів та реабілітація. 

45. Передчасне переривання вагітності: класифікація, клініка, діагностика, тактика ведення. 

46. Передчасні пологи: клініка, діагностика, тактика ведення.  

47. Профілактика невиношування вагітності. 

48. Переношена вагітність: діагностика, тактика ведення. Профілактика переношування.  

49. Багатоплідна вагітність, класифікація, діагностика, тактика ведення вагітності та 

пологів. 

50. Аномалії кісткового таза. Асинклітизм. Ведення пологів при вузькому тазі. 

51. Крупний плід: особливості перебігу пологів, діагностичні критерії клінічно вузького 

тазу. 

52. Вагітність та пологи при тазовому передлежанні. 

53. Неправильні положення плода. Методи діагностики. Тактика ведення вагітності і 

пологів.  

54. Кровотечі під час 1 половини вагітності: клініка діагностика, тактика ведення. 

55. Кровотечі в пологах: клініка діагностика, тактика ведення. 

56. Кровотечі в післяпологовому періоді: клініка діагностика, тактика ведення. 

57. Геморагічний шок в акушерстві: клініка, діагностика, невідкладна допомога. 

58. ДВЗ синдром: клініка, діагностика, принципи лікування. 

59. Інтенсивна терапія і реанімація при акушерських кровотечах. 

60. Аномалії скоротливої діяльності матки: класифікація, методи діагностики та лікування.  

61. Пологовий травматизм матері і плода. Розриви промежини, піхви, шийки матки, 

діагностика, тактика ведення. Розрив матки: клініка, діагностика, тактика ведення. 

62. Профілактика акушерського травматизму.  

63. Протипоказання до вагітності при екстрагенітальній патології. 

64. Гострий апендицит під час вагітності: особливості клінічного перебігу, діагностика, 

лікувальна тактика.  

65. Перинатальна інфекція у вагітних: клінічний перебіг, діагностика, тактика ведення, 

лікування, профілактика. 

66. Принципи ведення вагітності та пологів у жінок з ВІЛ. 

67. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ. 

68. Післяпологові септичні захворювання: етіологія, патогенез, діагностика, лікувальна 

тактика. 

69. Діагностика, принципи лікування показання до хірургічного втручання при 

післяпологових септичних захворюваннях. 

70. Невідкладна допомога при септичних станах в акушерстві. 

71. Профілактика післяпологових септичних захворювань. 

72. Дисфункція плаценти: етіологічні чинники, діагностичні критерії, тактика ведення 

вагітності і пологів. 

73. Дистрес плода: етіологічні чинники, діагностичні критерії, тактика ведення вагітності і 

пологів. 

74. Затримка розвитку плода: етіологічні чинники, діагностика, тактика ведення вагітності і 

пологів. 

75. Імуноконфліктна вагітність: патогенез, діагностика, тактика ведення. Профілактика 

імуноконфліктної вагітності. 

76. Аномалії розвитку плідного яйця: клініка, діагностика, тактика ведення пацієнтки.  

77. Багатоводдя і маловоддя: клініка, тактика ведення вагітності та пологів. 



 

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»  

Оцінка за дисципліну визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (середнє арифметичне поточної успішності) та екзаменаційної оцінки (традиційна 

оцінка), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності всіх студентів  є обов'язковим на кожному 

практичному і семінарському занятті.  

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) 

шкалою. 

 При оцінюванні навчальної діяльності студентів враховуються: усна відповідь з 

тематики заняття, розв’язання ситуаційної задачі, курація хворих, обґрунтування діагнозу, 

проведення диференційної діагностики, складання плану обстеження і лікування, оволодіння 

алгоритмами виконання медичних маніпуляцій або оцінки результатів обстеження пацієнтів. 

З одержаними оцінками студенти ознайомлюються наприкінці навчального дня.  

Для методичного забезпечення опанування модулю 3 дисципліни «Акушерство та 

гінекологія» колектив кафедри  підготовив ряд методичних матеріалів: 

1. Методичні розробки для викладачів по проведенню практичних занять за темами  

2. Методичні розробки для студентів по проведенню практичних занять за темами. 

За темою кожного практичного заняття підготовлено по 10-30 тестових питань у 

форматі А, 5-15 ситуаційних задач та практичні навички. Для опанування кожної з практичних 

навичок, окреслених програмою для розділу 3 з акушерства та гінекології, підготовлено 

методичну розробку, де детально освітлено процедуру виконання кожної з практичних 

навичок.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) 

шкалою. 

В кінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як середній бал усіх 

отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після 

коми. 

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (індивідуальних завдань): 

Оцінка за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Оцінка додається до поточної успішності. 

Оцінювання самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час іспиту.   

Екзамен 

По завершенню вивчення дисципліни здійснюється іспит. До підсумкової атестації 

допускаються лише ті студенти, які не мають академічної заборгованості і мають середній бал 

за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. 

Іспит студента оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою.  

Форма проведення екзамену. 

Під час екзамену студент відповідає на два теоретичних питання (по одному з 

акушерства та гінекології) та вирішує дві ситуаційні задачі (по одній з акушерства та 

гінекології). Також вирішує задачу з певної стандартної клінічної ситуації шляхом складання 

алгоритму дій лікаря.  

Критерії оцінювання: 



Оцінка «5» виставляється, коли студент без помилок та неточностей відповів на 2 теоретичних 

питання, вирішив 2 ситуаційні задачі та склав алгоритм дій лікаря при визначеній в задачі 

клінічній ситуації; 

 

Оцінка «4» виставляється, коли студент без помилок та неточностей  відповів на 2 теоретичних 

питання, але при вирішенні ситуаційних задач допустив деякі помилки, неточності; 

 

Оцінка «3» виставляється, коли студент з помилками та неточностями відповів на теоретичні 

питання та вирішив ситуаційні задачі; 

 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не відповів на теоретичні питання та не вирішив або 

зі значними помилками відповів на ситуаційні задачі. 

 

Екзамен вважається зарахованим, якщо студент одержав оцінку «3» і вище. 

 

Оцінювання дисципліни 

На кафедрі у відомість виставляються дві оцінки: 

1) середнє арифметичне всіх поточних оцінок (розраховується як число, округлене до 2 

(двох) знаків після коми, наприклад, 4,76); 

       2) традиційна оцінка за екзамен.  

Подальші розрахунки виробляє інформаційно-обчислювальний центр 

університету. 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ 

 

1. Методичні розробки практичних занять для викладачів та студентів; 

2. Методичні розробки лекцій, мультимедійні презентації лекції; 

3. Методичні розробки з СРС. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Акушерство і гінекологія (у 2-х книгах): підручник (за ред. Грищенко В.І., Щербини 

М.О.)// Книга І Акушерство.-К.: Медицина, 2011.- 422 с.; Книга ІІ Гінекологія. - К. 

Медицина,2011.- 375 с. 

2. Clinical Obstetrics and Gynaecology, edited by Andrew Thomson, Philip Owen, Brian A. 

Magowan, 2018.- 416 p. 

3. Акушерство: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, 

В.П.Лакатоша).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 648 с. 

4. Гінекологія: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. 

Яроцького).- К.: ВСВ Медицина, 2012.- 352 с. 

5. Запорожан В.М., Чайка В.К., Маркін Л.Б. Акушерство і гінекологія (у 4-х томах): 

національний підручник: 2013 

 

Додаткова: 

1. Запорожан В.М., Міщенко В.П. Акушерська патологія: атлас, навчальний посібник. - 

Одеса:Одеський медуніверситет,2005.- 292 с. 

2. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Гінекологічна патологія: атлас, навчальний 

посібник. - Одеса:Одеський медуніверситет,2002 

3. Запорожан В.М. Оперативна гінекологія: навчальний посібник. - Одеса:Одеський 

медуніверситет,2006.- 292 с. 

4. Медведь В.І. Вибрані лекції з екстрагенітальної патології вагітних. - К., 2010.- 239 с. 

5. Методи контрацепції відповідно до періодів життя: навчальний посібник.- К., 2013.- 

255 с. 



6. Невідкладні стани в акушерстві: навчальний посібник (Венцківський Б.М., Камінський 

В.В., Грищенко В.І. та ін.).- К.:Золотые ворота, 2010.-246 с. 

7. Патологічне акушерство: навчальний посібник (Венцківський Б.М., Камінський В.В., 

Грищенко В.В. та ін.).- К.: Чайка-Всесвіт, 2009.-300 с. 

8. Пащенко С.М., Резніченко Г.І., Волошин М.А. Діагностика та лікування хворих на 

дисгормональні захворювання молочних залоз: Запоріжжя:Просвіта,2011.-152 с. 

9. Сучасні аспекти планування сім’ї: навчальний посібник.- К.,2012.-307с. 

10. Діючі «Клінічні протоколи» затверджені  наказом МОЗ України з акушерства і 

гінекології 

 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

• навчальна література; 

• методичні розробки практичних занять; 

• методичні розробки лекцій; 

• мультимедійні презентації лекцій. 

•    нормативні документи МОЗ України з акушерства і гінекології: 

 

1. Наказ МОЗ України від 14.11.2007 № 716 «Про затвердження клінічного протоколу з 

акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини». 

2. Наказ МОЗ України від 24.03.14 № 205. Клінічний протокол «Акушерські кровотечі». 

3. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 900. Клінічний протокол з акушерської 

допомоги. «Дистрес плода при вагітності та під час пологів». 

4. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 901 Клінічний протокол з акушерської 

допомоги. «Переношена вагітність». 

5. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 906. Клінічний протокол з акушерської 

допомоги. Перинатальні інфекції. 

6. Наказ МОЗ України  від 15.06.2007 № 329 Клінічний протокол. Профілактика 

тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії і травматології, акушерстві та 

гінекології. 

7. Наказ МОЗ України від 04.08.2006N 540 Про затвердження принципів підтримки 

грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров'я на 

відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини». 

8. Наказ МОЗ України від 03.11.2008 №624 Клінічний протокол з акушерської допомоги 

«Нормальні пологи». 

9. Наказ МОЗ України від 31 грудня 2004 року N 676 Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.  

10. Наказ МОЗ України від 29.12.05 № 782 Про затвердження клінічних протоколів з 

акушерської та гінекологічної допомоги. 

11. Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 976 Вагінальні пологи після кесаревого розтину 

(ВПКР) 

12. Наказ МОЗ України від 27.12.2011 № 977 Клінічний протокол з акушерської допомоги 

«Кесарів розтин». 

13. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 Методичні рекомендації щодо організації 

надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги. 

14. Наказ МОЗ України від 21.01.2014 №59 Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування 

сім´ї.  

 
 


