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1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма навчання 

Загальна кількість 

нац. кредитів  – 

Кредитів ECTS – 9,75 

Галузь знань 
22 Охорона здоров'я 

Нормативна 

 

 

Модулів – 8 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 
223 Медсестринство 

(Лікувальна справа) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

23 

 

3-й, 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  – 292 год. 

 

5-й, 6-й, 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
Молодший спеціаліст 

42 год. 

 

Практичні 

148 год. 

 

Лабораторні 

   - 

Самостійна робота 

102 год. 

 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю:  

ІІІ-й курс – семестр. 

ІV-й курс – екзамен. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета  — ознайомити студентів з досягненнями світового і вітчизняного акушерства, 

фізіологічним перебігом вагітності, пологів і післяпологового періоду, основними видами 

акушерської патології і підготувати спеціаліста до самостійної роботи в медичних закладах 
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охорони здоров'я, під час навчання майбутній молодший спеціаліст повинен одержати знання 

про анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в різні періоди її життя; зміни, які 

відбуваються при захворюваннях статевих органів;уміти проводити обстеження та диспансерне 

спостереження за гінекологічними хворими; надавати невідкладну долікарську допомогу та 

проводити лікування за призначенням лікаря; вести амбулаторний прийом; проводити 

профілактичні огляди; виконувати медичні маніпуляції; володіти методиками реанімації; 

здійснювати заходи з профілактики захворювань; основами деонтології, медичної етики; знати 

основи охорони праці. 
 

Завдання— підготувати фельдшера до самостійної роботи в умовах фельдшерсько-

акушерського пункту (ФАП).  

Навчальною програмою передбачені лекції, навчальна практика під керівництвом викладача 

та самостійна робота студентів. Лекції мають передувати навчальній практиці і проводитись із 

використанням різних форм роботи: суто лекції, ділові ігри, розв’язування ситуаційних задач і 

клінічних ситуацій, тестових завдань. Під час викладання теоретичного матеріалу доцільно 

ознайомити студентів з новітніми досягненнями гінекологічної науки, вивчити чинні накази 

Міністерства охорони здоров’я України. 

Важливим моментом в організації навчальної практики є місце їхнього проведення — 

кабінет доклінічної практики, жіноча консультація, гінекологічне відділення пологового 

будинку, що створює оптимальні умови для засвоєння практичних навичок, формування вмінь, 

використання теоретичних знань у клінічних ситуаціях. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

 знати: 

 сучасну організацію надання акушерсько-гінекологічної допомоги; 

 медичну етику та деонтологію; 

 основи законодавства України про охорону здоров’я матері та дитини; 

 правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та інструментами; 

 основи фізіологічного та патологічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового 

періоду; 

 основні види акушерської патології. 

 основні принципи медичної етики та деонтології; 

 засоби забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в гінекологічному стаціонарі; 

 правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та інструментами; 

 форми та методи санітарно-освітньої роботи; 

 основні методи обстеження хворих; 

 особливості підготовки гінекологічних хворих до обстеження; 

 основні гінекологічні захворювання, методи їх лікування та профілактики; 

 підготовку хворих до гінекологічних операцій та післяопераційний догляд за 

гінекологічними хворими. 

 

Студенти повинні вміти: 

 оформляти медичну документацію; 

 виконувати основні лікувально-діагностичні процедури; 
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 діагностувати вагітність в ранні та пізні терміни; 

 проводити обстеження вагітних, роділь і породіль; 

 готувати медичні інструменти та асистувати лікарю під час обстеження жінок і 

проведення акушерських операцій; 

 надавати допомогу під час нормальних пологів; 

 надавати першу медичну допомогу новонародженим; 

 здійснювати невідкладну медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям; 

 діагностувати ускладнення вагітності й пологів; 

 проводити санітарно-освітню роботу. 

 вести амбулаторний прийом; 

 проводити обстеження гінекологічних хворих; 

 аналізувати дані отриманих результатів клінічного обстеження пацієнтки (лабораторних, 

інструментальних тощо); 

 надавати невідкладну медичну допомогу жінкам із гінекологічними захворюваннями; 

 проводити профілактичні огляди жінок; 

 проводити санітарно-освітню роботу; 

 застосовувати методи профілактики ВІЛ-інфекції та гепатиту В у медичних працівників. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 основні принципи організації акушерської та гінекологічної допомоги в Україні на 

сучасному етапі; 

 нормативні акти та чинні накази Міністерства охорони здоров’я України;  

 новітні досягнення медицини; 

 нові лікарські засоби і методи їх застосування; 

 нові методи діагностики акушерської тагінекологічних захворювань; 

 стан захворюваності на гінекологічні хвороби в регіоні та країні. 

 рівень народжуваності в регіоні та Україні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 

Змістовий модуль 1. Санітарно-протиепідемічний режим в акушерських стаціонарах 

Тема 1.Організація акушерсько-гінекологічної  допомоги в Україні. Профілактика захворювань 

в акушерських стаціонарах. 

 

Модуль 2Фізіологічне акушерство 

Змістовий модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості жіночих статевих органів 

Тема 1. Жіночий таз. 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологія та діагностика вагітності 

Тема 1. Фізіологія вагітності 

Тема 2. Діагностика вагітності 

 

Змістовий модуль 4.Пологи 

Тема 1. Фізіологія пологів.  Готовність організму до пологів. Пологові сили. 

Тема 2. Ведення та перебіг І та ІІ періодів пологів. 
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Тема 3. Перший туалет новонародженого. Ведення та перебіг  ІІІ періоду пологів. 

 

Змістовий модуль 5. Нормальний післяпологовий період 

Тема 1. Фізіологічний післяпологовий період 

 

Модуль 3  Патологічне акушерство 

Змістовий модуль 6.Післяпологові захворювання 

Тема 1. Післяпологові септичні захворювання 

 

Змістовий модуль 7. Невиношування та переношування вагітності 

Тема 1.Невиношування та переношування вагітності 

 
Змістовий модуль 8. Аномалії пологової діяльності. Кровотеча під час вагітності, пологів та 
ранньому післяпологовому періоді 

Тема 1.Аномалії пологової діяльності. Неправильні положення плода. 

 

Змістовий модуль 9. Вузький таз. Пологові травми 

Тема 1.Пологові травми:розрив шийки матки, піхви та промежини, розрив матки. 

Тема 2.Вузький таз 

 

Змістовий модуль 10. Тазові передлежання плода.  

Тема 1.Діагностика, перебіг та ведення вагітності. 

Тема 2. Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях плода. Ведення пологів при тазових 

передлежаннях плода. 

 

Змістовий модуль 11.Пологи при розгинальних передлежаннях голови плода 

Тема 1. Розгинальнівставлення голівки плода 

 

Змістовий модуль 12.Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних 

Тема 1.Гестози вагітних 

 

Змістовий модуль 13. Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у жінок 

Тема 1. Екстрагенітальна патологія і вагітність. 

 

Змістовий модуль 14. Багатоплідна вагітність 

Тема 1. Багатоплідна вагітність 

 

Змістовий модуль 15.Акушерські операції. 

Тема 1. Акушерські операції. 

 

Модуль 4Загальна гінекологічна частина 

Змістовий модуль 16. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Тема 1.Методика обстеження гінекологічних хворих. Основні методи обстеження 

гінекологічних хворих . 

Тема 2. Методика обстеження гінекологічних хворих. Лабораторні методи обстеження 

гінекологічних хворих . 

Тема 3. Методика обстеження гінекологічних хворих. Апаратні методи обстеження 

гінекологічних хворих.  
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Тема 4. Методика обстеження гінекологічних хворих.   Інструментальні методи дослідження 

гінекологічних хворих. 

 

                                       Модуль 5. Спеціальна гінекологічна частина. 

Змістовий модуль 17. Менструальний цикл і його порушення. 

Тема 1. Менструальний цикл. 

Тема 2. Порушення менструального циклу. 

 

 Змістовий модуль 18.  Аномалії розвитку і розташування жіночих статевих органів. 

Тема 1. Неправильні положення жіночих статевих органів. 

Тема 2. Аномалії розвитку  жіночих статевих органів. 

 

Змістовий модуль 19. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

Тема 1. Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів: бартолініт, вульвіт, 

кольпіт, ендоцервіцит. 

Тема 2. Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів: ендометрит, 

сальпінгоофорит, параметрит, пельвіоперитоніт. 

Тема 3.Специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів: гонорея,урогенітальний 

трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз, кандидозний вульвовагініт, туберкульоз, сифіліс. 

 

Змістовий модуль 20. Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. 

Тема 1. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів: міома матки, пухлини яєчників.  

Тема 2. Фонові  та передракові захворювання жіночих статевих органів. 

Тема 3. Злоякісні захворювання жіночих статевих органів:  новоутворення шийки та тіла матки, 

яєчників та маткових труб. 

 

Модуль 6.Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 

 

Змістовий модуль 21. Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 

Тема1. Невідкладна допомога під час пологів поза лікувальним закладом 

Тема 2. Невідкладна допомога припатологічних пологах 

Тема 3.Невідкладна допомога при тяжких формах пізніх гестозів 

Тема 4. Невідкладна допомога при кровотечах під час вагітності 

Тема 5. Невідкладна допомога при кровотечах під час пологів 

Тема 6. Невідкладна допомога при кровотечах у післяпологовий період 

Тема 7. Невідкладна допомога в разі пологового травматизму 

Тема 8. Невідкладна допомога при дистрес-синдромі у плода 

Тема  9.Невідкладна допомога при позаматковій вагітності 

Тема 10 .Невідкладна допомога у  випадку гострого живота в гінекології 

Тема 11.Невідкладна допомога при профузних маткових кровотечах 

Тема 12. Невідкладна допомога в  гінекології: пельвіоперитоніт, перитоніт. 

Тема13. Невідкладна допомога в  гінекології:перекрут ніжки кістоми яєчника, апоплексія 

яєчника,некроз фіброматозного вузла. 

Тема 14. Невідкладна допомога в  гінекології: травми жіночих статевих органів. 

Тема 15. Невідкладна допомога в  гінекології. Основи дитячої гінекології. 

Тема16.  Консервативні методи лікування гінекологічних хворих та догляд за ними. 

Тема 17. Оперативні методи лікування гінекологічних хворих та догляд за ними. 

Тема18.  Загальне лікування гінекологічних хворих та догляд за ними. 
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Тема 19. Охорона праці в галузі 

 

Модуль 7.Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби 

 

Змістовий модуль 22. Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби 

Тема 1. Репродуктивне здоров'я. Біологічні основи репродуктивної  системи жінки. 

Тема 2. Репродуктивне здоров'я. Біологічні основи репродуктивної  системи чоловіка. 

Тема 3. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Тема 4. Нормальний менструальний цикл та його регуляція. 

Тема 5. Природне планування сім'ї. 
Тема 6.Гормональні методи контрацепції. Комбіновані оральні та ін'єкційні контрацептиви. 
Тема 7.Гормональні методи контрацепції.Чисто прогестинові оральні та ін'єкційні 

контрацептиви. Імплантанти. 

Тема 8.Внутрішньоматкова контрацепція. 
Тема 9. Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди. 
 

Модуль 8. Безплідний шлюб. Профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом. 

Змістовий модуль 23. Безплідний шлюб. Запальні захворювання, що передаються статевим 

шляхом. 

Тема 1. Безплідний шлюб. Жіноче та чоловіче безпліддя. 

Тема 2.Запальні захворювання, що передаються статевим шляхом. Профілактика інфекцій. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Загальни

й обсяг 
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництво

м викладача 

Самостійна 

робота 

1 Вступ. Організація акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні. 

Профілактика захворювань в 

акушерських стаціонарах. Жіночий таз 

10 2 4 4 

2 Фізіологія вагітності. Діагностика 

вагітності 
8 2 4 2 

3 Пологи, перебіг та ведення  14 2 8 4 

4 Фізіологічний післяпологовий період. 

Післяпологові септичні захворювання 10 2 4 4 

5 Невиношування та переношування 

вагітності. Аномалії пологової 

діяльності 

8 - 4 4 
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№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Загальни

й обсяг 
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництво

м викладача 

Самостійна 

робота 

6 Кровотечі під час вагітності, пологів та 

в післяпологовий період. Пологові 

травми  

14 2 8 4 

7 Вузький таз. Неправильні положення 

плода 
8 - 4 4 

8 Тазові передлежання плода. Розгинальні 

вставлення голівки плода 10 2 4          4 

9 Гестози вагітних. Екстрагенітальна 

патологія і вагітність  10 2 4 4 

10 Багатоплідна вагітність. Акушерські 

операції 
10 - 8 2 

11 Основи охорони праці та охорона праці 

в акушерстві 
4 - 2 2 

12 Методика обстеження гінекологічних 

хворих 
10 2 4 4 

13 Менструальний цикл та його 

порушення 
6 2 4 — 

14 Неправильні положення та аномалії 

розвитку жіночих статевих органів 
4 - 4 — 

15 Неспецифічні запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

14 
2 8 4 

16 Специфічні запальні захворювання 

жіночих статевих органів 

14 
2 8 4 

17 Доброякісні пухлини жіночих статевих 

органів 
10 2 4 4 

18 Фонові та передракові захворювання 

зовнішніх статевих органів 
6 2 4 — 

19 Злоякісні захворювання жіночих 

статевих органів 
10 2 4 4 

20 Невідкладна допомога вакушерстві та 

гінекології 

10 
2 8 — 

21 Консервативні та оперативні методи 

лікування гінекологічних хворих і 

догляд за ними 

8 — 4 4 

22 Охорона праці в галузі 6 — 2 4 
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№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Загальни

й обсяг 
Лекції 

Навчальна 

практика під 

керівництво

м викладача 

Самостійна 

робота 

23 Здоровя та репродуктивна функція. 

Основи законодавства України про 

охорону репродуктивного здоровя 

населення. Показники, що 

характеризують здоровя нації. 

 

8 2 2 4 

24 Організація, структура й завдання 
служби планування сімї.  Переваги 
планування сім'ї. Консультування. 
Оцінювання пацієнтів 
Принцип „ДОВІРА”. 

 

6 - 2 4 

25 Гормональні методи контрацепції. 
 

10 2 4 4 

26 Внутрішньоматкова контрацепція. 

 
10 2 4 4 

27 Бар'єрні методи контрацепції та 
сперміциди. ДХС. 
 

8 2 4 2 

28 МЛА. Післяродова та післяабортна 
контрацепція. 
 

8 - 4 4 

29 Природне планування ciм'ї. 
Невідкладна контрацепція. 
 

6 - 4 2 

30 Контрацепція у підлітків, жінок віком 
за 35 років та з медичними проблемами. 
 

4 - 2 2 

31 Інфекція і репродуктивне здоров’я. 
 

12 2 8 2 

32 Охорона праці при наданні допомоги 
пацієнтам з ВІЛ –інфекцією, гепатитом 
В. 
 

8 - 4 4 

33 Профілактика раку грудної залози. 
 

8 2 2 4 

 Усього 292 42 148 102 

 

 
5. Теми лекційних занять 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

л 

  Модуль 1Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 

 

Змістовий модуль 1. Санітарно-протиепідемічний режим в акушерських стаціонарах 

 

Тема 1.Вступ. Організація акушерсько-гінекологічної 

допомоги в Україні. Профілактика захворювань в 

акушерських стаціонарах. Жіночий таз 

 

2 

 

Модуль 2 Фізіологічне акушерство 

 

Змістовий модуль 2.Анатомо-фізіологічні особливості жіночих статевих органів 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологія та діагностика вагітності 

 

Тема 1. Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності 

 
2 

Змістовий модуль 4. Пологи 

 

Тема 1. Пологи, перебіг та ведення 

 
2 

Змістовий модуль 5.Нормальний післяпологовий період 

 

Модуль 3  Патологічне акушерство 

 

Змістовий модуль 6.Післяпологові захворювання 

 

Тема 1. Фізіологічний післяпологовий період. Післяпологові 

септичні захворювання 

 

2 

Змістовий модуль 7. Невиношування та переношування вагітності 

 

Змістовий модуль 8. Аномалії пологової діяльності. Кровотеча під час вагітності, пологів 
та ранньому післяпологовому періоді 

 

Тема 1. Невиношування та переношування вагітності 

Аномалії пологової діяльності. Акушерські кровотечі. 
2 

Змістовий модуль 9.Вузький таз.Пологові травми 

 

Тема 1.Вузький таз. Неправильні положення плода. 

Пологові травми 

 

2 
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Змістовий модуль 10. Тазові передлежання плода 

 

Змістовий модуль 11.Пологи при розгинальних передлежаннях голови плода 

 

Тема 1.Тазові передлежання плода. Розгинальні вставлення 

голівки плода 
2 

Змістовий модуль 12. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних 

 

Змістовий модуль 13. Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у жінок 

 

Тема 1.Гестози вагітних. Екстрагенітальна патологія і 

вагітність. 
2 

Змістовий модуль 14. Багатоплідна вагітність 

 

Змістовий модуль 15. Акушерські операції. 

 

Тема 1.Багатоплідна вагітність. Акушерські операції 
2 

Модуль 4.Загальна гінекологічна частина 

Змістовий модуль 16. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Тема 1. Організація гінекологічної допомоги в Україні. 

Методика обстеження гінекологічних хворих . 
2 

 

Модуль 5. Спеціальна гінекологічна частина. 

 

  Змістовий модуль 17. Менструальний цикл і його порушення. 

Тема 1. Менструальний цикл та його порушення. 
2 

             Змістовий модуль 18.  Аномалії розвитку і розташування жіночих статевих органів. 

Тема 1. Неправильні положення та аномалії розвитку 

жіночих статевих органів 2 

               Змістовий модуль 19. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

Тема 1. Неспецифічні запальні захворювання жіночих 

статевих органів 

2 

Тема 2.Специфічні запальні захворювання жіночих статевих 

органів 

2 
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Змістовий модуль 20. Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. 

Тема 1. Фонові та передракові захворювання зовнішніх 

статевих органів 
2 

Тема 2.Доброякісні та злоякісні захворювання жіночих 

статевих органів. 
 

2 

 

Модуль 6.Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 
 

             Змістовий модуль 21. Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології.  

Тема 1. Невідкладна допомога в  гінекології. 
2 

 

Модуль 7.Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби 

Змістовий модуль 22. Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні 

засоби 

 

Тема 1. Репродуктивне здоров'я. Гормональні методи 

контрацепції. 
2 

Тема 2.Внутрішньоматкова контрацепція. Бар'єрні методи 

контрацепції 

 

2 

Тема 3.Метод лактаційної аменореї.Післяродова та 
післяабортна контрацепція. 
 

2 

 

Модуль 8. Безплідний шлюб. Профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом. 

Змістовий модуль 23. Безплідний шлюб. Запальні захворювання, що передаються статевим 

шляхом. 

 

Тема 1. Безплідний шлюб. Запальні захворювання, що 

передаються статевим шляхом. 
2 

 

Всього                                                                                      42 година 

 

 

6. Теми практичних занять 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

п 

  Модуль 1Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 
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Змістовий модуль 1. Санітарно-протиепідемічний режим в акушерських стаціонарах 

 

Тема 1.Організація акушерсько-гінекологічної  допомоги в 

Україні. Профілактика захворювань в акушерських 

стаціонарах. 

2 

 

Модуль 2 Фізіологічне акушерство 

Змістовий модуль 2.Анатомо-фізіологічні особливості жіночих статевих органів 

 

Тема 1. Жіночий таз. 

 

2 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологія та діагностика вагітності 

 

 

Тема 1. Фізіологія вагітності 

 

 

2 

 

Тема 2. Діагностика вагітності 

 
2 

 

Змістовий модуль 4. Пологи 

 

Тема 1. Фізіологія пологів.  Готовність організму до пологів. 

Пологові сили. 

 

2 

Тема 2. Ведення та перебіг І та ІІ періодів пологів. 

 
2 

Тема 3. Перший туалет новонародженого. Ведення та 

перебіг  ІІІ періоду пологів. 

 

2 

 

Змістовий модуль 5.Нормальний післяпологовий період 

 

Тема 1. Фізіологічний післяпологовий період 

 

2 

 

Модуль 3  Патологічне акушерство 

 

 

Змістовий модуль 6.Післяпологові захворювання 

 

Тема 1. Післяпологові септичні захворювання 

 
2 

Змістовий модуль 7. Невиношування та переношування вагітності 

 

Тема 1.Невиношування та переношування вагітності 

 

2 
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Змістовий модуль 8. Аномалії пологової діяльності. Кровотеча під час вагітності, пологів 
та ранньому післяпологовому періоді 

 

Тема 1.Аномалії пологової діяльності. Неправильні 

положення плода. 

 

2 

Тема 2.Кровотечі під час вагітності, в пологах та в ранньому 
післяпологовому періодах. 
 

2 

 

Змістовий модуль 9.Вузький таз. Пологові травми 

 

Тема 1.Пологові травми:розрив шийки матки, піхви та 

промежини, розрив матки. 

 

2 

Тема 2.Вузький таз 

 

2 

 

Змістовий модуль 10. Тазові передлежання плода 

 

Тема 1.Тазові передлежання плода. Діагностика, перебіг та 

ведення вагітності. 

 

2 

Тема 2. Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях 

плода. Ведення пологів при тазових передлежаннях плода. 

 

2 

 

Змістовий модуль 11.Пологи при розгинальних передлежаннях голови плода 

 

Тема 1. Розгинальнівставлення голівки плода 

 
2 

Змістовий модуль 12. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних 

 

Тема 1.Гестози вагітних 

 

2 

 

 

Змістовий модуль 13. Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у жінок 

 

Тема 1. Екстрагенітальна патологія і вагітність. 

 
2 

Змістовий модуль 14. Багатоплідна вагітність 

 

Тема 1. Багатоплідна вагітність 

 

2 

Змістовий модуль 15. Акушерські операції. 

 

Тема 1. Акушерські операції. 

 
2 
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Модуль 4Загальна гінекологічна частина 

Змістовий модуль 16. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Тема 1.Методика обстеження гінекологічних хворих. 

Основні методи обстеження гінекологічних хворих . 
2 

Тема 2. Методика обстеження гінекологічних хворих. 

Лабораторні методи обстеження гінекологічних хворих . 
2 

Тема 3. Методика обстеження гінекологічних хворих. 

Апаратні методи обстеження гінекологічних хворих.  

 

2 

Тема 4. Методика обстеження гінекологічних хворих.   

Інструментальні методи дослідження гінекологічних хворих. 
2 

 

Модуль 5. Спеціальна гінекологічна частина. 

 

  Змістовий модуль 17. Менструальний цикл і його порушення. 

Тема 1. Менструальний цикл. 
2 

Тема 2. Порушення менструального циклу. 
2 

             Змістовий модуль 18.  Аномалії розвитку і розташування жіночих статевих органів. 

 

Тема 1. Неправильні положення жіночих статевих органів. 
2 

Тема 2. Аномалії розвитку  жіночих статевих органів. 2 

               Змістовий модуль 19. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

Тема 1. Неспецифічні запальні захворювання жіночих 

статевих органів: бартолініт, вульвіт, кольпіт, ендоцервіцит. 2 

Тема 2. Неспецифічні запальні захворювання жіночих 

статевих органів: ендометрит, сальпінгоофорит, параметрит, 

пельвіоперитоніт. 
2 

Тема 3.Специфічні запальні захворювання жіночих статевих 

органів: гонорея, урогенітальний трихомоніаз, хламідіоз, 

мікоплазмоз, кандидозний вульвовагініт, туберкульоз, 

сифіліс..  

2 

Змістовий модуль 20. Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. 

Тема 1. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів: 

міома матки, пухлини яєчників.  
2 
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Тема 2. Фонові  та передракові захворювання жіночих 

статевих органів. 

 

2 

Тема 3. Злоякісні захворювання жіночих статевих органів:  

новоутворення шийки та тіла матки, яєчників та маткових 

труб. 

2 

Модуль 6.Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 

 

             Змістовий модуль 21. Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 

Тема1. Невідкладна допомога під час пологів поза 

лікувальним закладом 2 

Тема 2. Невідкладна допомога припатологічних пологах 
2 

Тема 3.Невідкладна допомога при тяжких формах пізніх 

гестозів 
4 

Тема 4. Невідкладна допомога при кровотечах під час 

вагітності 4 

Тема 5. Невідкладна допомога при кровотечах під час 
пологів 4 

Тема 6. Невідкладна допомога при кровотечах у 

післяпологовий період 4 

Тема 7. Невідкладна допомога в разі пологового 
травматизму 4 

Тема 8. Невідкладна допомога при дистрес-синдромі у 
плода 4 

Тема  9.Невідкладна допомога при позаматковій вагітності 
4 

Тема 10 .Невідкладна допомога у  випадку гострого живота 

в гінекології 4 

Тема 11.Невідкладна допомога при профузних маткових 

кровотечах  4 

Тема 12. Невідкладна допомога в  гінекології: 

пельвіоперитоніт, перитоніт. 2 

Тема13. Невідкладна допомога в  гінекології:перекрут ніжки 

кістоми яєчника, апоплексія яєчника,некроз фіброматозного 

вузла. 
2 

Тема 14. Невідкладна допомога в  гінекології: травми 

жіночих статевих органів. 2 
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Тема 15. Невідкладна допомога в  гінекології. Основи 

дитячої гінекології. 2 

Тема16.  Консервативні методи лікування гінекологічних 

хворих та догляд за ними. 2 

Тема 17. Оперативні методи лікування гінекологічних 

хворих та догляд за ними. 2 

Тема18.  Загальне лікування гінекологічних хворих та 

догляд за ними. 
2 

Тема 19. Охорона праці в галузі 
2 

Модуль 7.Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби 

Змістовий модуль 22. Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні 

засоби 

 

Тема 1. Репродуктивне здоров'я. Біологічні основи 

репродуктивної  системи жінки.  
2 

Тема 2. Репродуктивне здоров'я. Біологічні основи 

репродуктивної  системи чоловіка.  
2 

Тема 3. Методи обстеження гінекологічних хворих. 
2 

Тема 4. Нормальний менструальний цикл та його регуляція. 
2 

Тема 5. Природне планування сім'ї. 
2 

Тема 6.Гормональні методи контрацепції. Комбіновані 
оральні та ін'єкційні контрацептиви. 
 

2 

Тема 7.Гормональні методи контрацепції.Чисто 
прогестинові оральні та ін'єкційні контрацептиви. 
Імплантанти. 

2 

Тема 8.Внутрішньоматкова контрацепція. 

 
2 

Тема 9. Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди. 
 

2 

 

Модуль 8. Безплідний шлюб. Профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом. 

 

Змістовий модуль 23. Безплідний шлюб. Запальні захворювання, що передаються статевим 

шляхом. 

 

Тема 1. Безплідний шлюб. Жіноче та чоловіче безпліддя. 
2 
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Тема 2.Запальні захворювання, що передаються статевим 

шляхом. Профілактика інфекцій. 

 

2 

Всього                                                                                                                   148 годин 

 

 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

___ 

 

 

8. Самостійна робота 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

 

  Модуль 1Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах 

 

Змістовий модуль 1. Санітарно-протиепідемічний режим в акушерських стаціонарах 

 

 

Модуль 2 Фізіологічне акушерство 

Змістовий модуль 2.Анатомо-фізіологічні особливості жіночих статевих органів 

 

Тема 1. Анатомія зовнішніх та внутрішніх  жіночих 

статевих органів. 

 

2 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологія та діагностика вагітності 

 

Тема 1. Комплексна медикаментозна підготовка до пологів 

вагітних підвищеного ризику. 

 

2 

 

Змістовий модуль 4. Пологи 

 

Тема 1. Операції, які підготовлюють пологові шляхи 
2 

Тема 1. Особливості перебігу вагітності та пологів при 

вузькому тазі 2 

Змістовий модуль 5.Нормальний післяпологовий період 
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Тема 1. Профілактика маткових кровотеч 

 

 

2 

 

Модуль 3  Патологічне акушерство 

 

 

Змістовий модуль 6.Післяпологові захворювання 

Змістовий модуль 7. Невиношування та переношування вагітності 

 

Тема 1. Акушерський травматизм кісткового тазу  

2 

Змістовий модуль 8. Аномалії пологової діяльності. Кровотеча під час вагітності, пологів 
та ранньому післяпологовому періоді 

 

Тема 1.Операції, що виправляють неправильне положення 

плода під час вагітності та пологів 
2 

Змістовий модуль 9.Вузький таз. Пологові травми 

 

Змістовий модуль 10. Тазові передлежання плода 

 

Тема 1.Етапи надання невідкладної допомоги при 
акушерських кровотечах. Методи визначення крововтрати. 

2 

Тема 2. Асфіксія новонародженого: причини виникнення, 

діагностика. 

 

2 

 

Змістовий модуль 11.Пологи при розгинальних передлежаннях голови плода 

 

Тема 1. Питання медичної генетики. Аномалії розвитку 

плідного яйця, його додатків. 2 

Тема 2. Етапи реанімації новонародженого. Наказ МОЗ 

України №4. 

 

2 

Змістовий модуль 12. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних 

 

Змістовий модуль 13. Вагітність і пологи при супутніх захворюваннях у жінок 

 

Тема 1. Пологи при неправильних передлежаннях голівки 

 
2 

Змістовий модуль 14. Багатоплідна вагітність 

Змістовий модуль 15.Акушерські операції. 
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Тема1. Операція ручної ревізії стінок порожнини матки. 

 
2 

Тема 2. Сучасні методи миття рук при проведенні 

акушерських операцій.  Робота операційного блоку 

акушерського стаціонару. 

2 

Тема 3. Основи охорони праці та охорона праці в 

акушерстві. 
2 

Модуль 4Загальна гінекологічна частина 

Змістовий модуль 16. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Тема 1. Організація гінекологічної допомоги в Україні.  2 

Тема 2. Методика обстеження гінекологічних хворих. 

 

2 

Тема 3. Організація гінекологічної допомоги дітям. 2 

                                       Модуль 5. Спеціальна гінекологічна частина. 

 

  Змістовий модуль 17. Менструальний цикл і його порушення. 

             Змістовий модуль 18.  Аномалії розвитку і розташування жіночих статевих органів. 

 

Змістовий модуль 19. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

Тема 1.Профілактика запальних процесів жіночих статевих 

органів та захворювань, що передаються статевим шляхом. 

 

2 

Тема 2. Принципи диспансеризації гінекологічних хворих. 

 
2 

Змістовий модуль 20. Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів. 

Тема 1. Доброякісні пухлини: класифікація, етіологія, 

патогенез, клініка, лікування, ускладнення, профілактика. 

Фонові та  передракові захворювання 

 

2 

Тема 2. Злоякісні пухлини: класифікація, етіологія, 

патогенез, клініка, лікування, ускладнення, профілактика. 

Рак грудної залози 

2 

 

Тема3. Травми жіночих статевих органів 

 

2 

Модуль 6.Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 
 

             Змістовий модуль 21. Невідкладна допомога вакушерстві та гінекології. 
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Тема 1. Сучасні методи миття рук при проведенні 

гінекологічних операцій. 

 

2 

Тема 2. Невідкладна допомога припатологічних пологах 2 

Тема 3. Невідкладна допомога при тяжких формах пізніх 
гестозів 

2 

Тема 4. Невідкладна допомога при кровотечах під час 

вагітності 
2 

Тема 5. Невідкладна допомога при кровотечах під час 
пологів 

4 

Тема 6. Невідкладна допомога при кровотечах у 

післяпологовий період 
4 

Тема 7. Невідкладна допомога в разі пологового 
травматизму 

2 

Тема 8.Невідкладна допомога у  випадку гострого живота в 
гінекології 

2 

Тема 9.Невідкладна допомога при профузних маткових 
кровотечах і травмах статевих органів 

4 

Тема 10. Невідкладна допомога при перитоніті та 

пельвіоперитоніті 
2 

Тема 11.Охорона праці в галузі 4 

Тема12.Дисгормональні захворювання молочних залоз. 
4 

Тема 13. Консервативні методи лікування гінекологічних 

хворих. Передопераційна підготовка та післяопераційний 

догляд за гінекологічними хворими 

2 

Фіз    Тема 14. Фізіотерапія та санаторно – курортне лікування в 

гінекології. 

 

4 

Модуль 7.Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні засоби 

Змістовий модуль 22. Планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції. Контрацептивні 

засоби 

 

          Тема 1. Профілактика раку молочної залози. 
2 

Тема 2. Біологічні ефекти статевих та гонадотропних гормонів. 
2 

Тема 3. Гормональна корекція при СПКЯ. 
2 

Тема 4. Вплив негативних зовнішніх факторів на сперматогенез. 
                        2 
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Модуль 8. Безплідний шлюб. Профілактика захворювань, що передаються статевим 

шляхом. 

Змістовий модуль 23. Безплідний шлюб. Запальні захворювання, що передаються статевим 

шляхом. 

 

Тема 1. Методи лабораторної діагностики ЗПСШ. 
2 

Тема 2. Допоміжні репродуктивні технології. 
2 

Тема 3. Сучасне трактування спермо грами. 
2 

Тема 4. Ендоскопічна хірургія у лікуванні безпліддя. 
2 

Всього                                                                                                                   102 годин 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

                                                        ___________ 

 

 

10. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: практичні навички, реферати;    

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна 

робота.  

 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсу

мков

ий 

тест  

(іспи

т) 

Сум

а 
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мо

ду

ль 

1 

модуль 2 

 

модуль 3 

 

 

мо

ду

ль 

4 

 

 

 

модуль 5 

 

 

мо

ду

ль  

 

6 

 

мо

ду

ль 

7 

 

мод

у 

ль  

 

8 

 

40 100 

З

М 

1 

З

М

 

2 

З

М

3 

З

М

4 

З

М

5 

З

М 

6 

З

М 

7 

З

М

8 

З

М

9 

З

М

10 

З

М

11 

З

М

12 

З

М

13 

З

М

14 

З

М

15 

З

М

16 

З

М

17 

З

М

18 

З

М

1

9 

З

М

20 

ЗМ

21 

З

М 

22 

ЗМ

23 

5 

ба

лів 

7 балів 

 

20 балів 

 

 

5 

ба

лів  

 

8 балів 

 

 

 

 

5 

бал

ів 

 

 

5 

ба

лі

в  

 

5 

балі

в 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, інструменти, медична документація). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного 

контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Базова 

1. Грищенко В.І., Щербина М.О. Акушерство: підручник. — К.: Медицина, 2009. — 

408 с. 

2. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життедіяльності медичних 

працівників: підручник. — К.: Медицина, 2007. — 224 с. 

3. Мороз Л.О.Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. 

— 258 с. 

4. Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. 

— 104 с. 

5. Назарова І.Б. Медсестринство в акушерстві: підручник. — К.: Медицина, 2008. — 

224 с. 

6. Назарова І.Б., Самойленко В.Б. Фізіологічне акушерство: підручник. — К.: 

Медицина, 2009. — 407 с. 

7. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2008. — 624 с. 

8. Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: 

Медицина, 2010. — 112 с. 

 

Допоміжна 

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. «Акушерство».  — К.: Здоров’я,  2000 

2. I.Б. Назарова «Медсестринство в акушерстве» — К.: Медицина, 2008 

3. В.С. Тарасюк, Г.Б. Куганська «Охорона працi в лiкувально профiлактичних закладах. 

Безпека життедiяльностi» » — К. ВСВ.: Медицина, 2010 

 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, фотографії. 
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