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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Акушерство та гінекологія
Викладач (-і) Сокол І.В.
К о и т а к т и и й  т е л е ф о н  в и к л а д а ч а + 3 8 (0 9 3 )5 3 7 - 07-00
E-mail викладача Sokolinnal992@ ukr.net
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 135 год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Sokolinnal992@ ukr.net

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

Предметом дисципліни «Акушерство та гінекологія» є методи діагностики, лікування 
та реабілітації гінекологічних хворих, вагітних, плодів, породіль та жінок, які годують 
груддю, а також методи допомоги в пологах.

Дисципліна є обов’язковою і ґрунтується на вивченні студентами таких 
фундаментальних дисциплін як анатомія людини, фізіологія, мікробіологія, вірусологія та 
імунологія, загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією) й 
інтегрується з хірургією, онкологією, екстреною та невідкладною медичною допомогою, 
анестезіологією та інтенсивною терапією._______________________________________________

«Акушерство та гінекологія» як навчальна дисципліна базується на знаннях, 
отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної 
анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології 
репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, мікробіології, фармакології, 
клінічної генетики, внутрішніх професійних та інфекційних хвороб, хірургічних хвороб, 
гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я  й інтегрується з 
цими дисциплінами._____________________________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «акушерство і гінекологія» є: придбання знань 
з фізіологічного та патологічного акушерства, консервативної та оперативної гінекології, 
засвоєння загальних принципів ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду, 
вміння аналізувати акушерську ситуацію та хірургічні ризики гінекологічної хворої, 
використовувати основні та додаткові методи дослідження, демонструвати вміння та 
навички згідно освітньо-професійної програми (ОПП).
Основними завданнями вивчення дисципліни «акушерство і гінекологія»:

Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового 
періоду.
Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового 
періоду.
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.
Визначати 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 і 
гінекології.

4. Результати навчання (компетентності)
результаті вивчення дисципліни «акушерство та гінекологія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
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• перебіг фізіологічної та патологічної вагітності, пологів та післяпологового 
періоду;

• сучасні стандарти надання допомоги при невідкладній акушерській та 
гінекологічній патології;

• питання планування сім’ї
• основні принципи організації акушерсько-гінекологічної допомоги населенню 

України;
• загальні елементи догляду за гінекологічними хворими та породіллями; • 

теоретичні основи сучасної асептики та антисептики;
• класифікацію, клініку, методи тимчасової і кінцевої зупинки кровотечі;
• основи реаніматології, клінічні прояви термінальних станів, їх діагностику, стадії 

і заходи при проведенні реанімації;
• засоби і способи допомоги в пологах;
• клініку, діагностику та лікування окремих захворювань, що передаються статевим 

шляхом; • методику та особливості обстеження гінекологічних хворих;
• методику та особливості обстеження вагітних;
• методику та особливості обстеження в пологах;
• методику та особливості обстеження породіль;
• методику та особливості обстеження пацієнток з захворюваннями молочних залоз;

УМІТИ:
• збирати та оцінювати акушерський та гінекологічний анамнез;
• проводити зовнішнє та внутрішнє акушерське дослідження, оцінювати стан плода 

та новонародженого;
• проводити гінекологічне дослідження, здійснювати забір матеріалу для 

цитологічного, гістологічного, бактеріоскопічного і бактеріологічного 
дослідження та вміти їх інтерпретувати;

• встановлювати діагноз захворювання, проводити диференційну діагностику, 
терапію, профілактику та реабілітацію акушерських і гінекологічних хворих;

• надавати невідкладну допомогу при акушерській та гінекологічній патології.
• діагностувати різноманітні "гострі" стани в акушерстві та гінекології;
• проводити консультування з планування сім'ї;
• вибирати метод допомоги в пологах;
• застосувати заходи для профілактики виникнення пролежнів;
• провести диференційну діагностику при кровотечі, виявляти ознаки розвитку 

геморагічного шоку;
ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ

1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта.
2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та * 
інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
4.Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 
захворювань
5. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
6. Здатність до діагностування невідкладних станів.
7. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.
8. Навички надання екстреної медичної допомоги
9. Навички виконання медичних маніпуляцій.
10.Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних 
пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування 
сім’ї та підбору метода контрацепції.
11.Здатність до ведення медичної документації.___________________________________



5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 135
Лекції
Практичні (семінарські) заняття 60
Самостійна робота 75

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність К урс(рік  навчання) Нормативний/вибірко вий

ХІ-ХІ І 222 М едицина 6 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МО/1[УЛЬ 4
Зм іст овий модуль 8. <Фізіологічне акуш ерст во

Тема 27. Фізіологічна вагітність, пологи 
та післяпологовий період. Перинатальна 
охорона плода. Фармакотерапія в 
акушерстві.

ПЗ 1-9,
15

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Зм іст овий м одуль 9. П ат ологія вагіт ност і т а пологів
Тема 28. Ранні гестози. Гіпертензивні 
розлади при вагітності. Прееклампсія. 
Еклампсія.

пз 1- 9, 12, 
14

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 29. Передчасне переривання 
вагітності. Переношування вагітності. 
Багатоплідна вагітність.

ПЗ 1-9,
13,15

Робота на 
парах 
2 год.

4 Згідно
розкладу

Тема ЗО. Аномалії кісткового таза. 
Проблема макросомії в сучасному 
акушерстві. Невідповідність голівки 
гілода та таза матері. Неправильні 
положення та тазові передлежання плода.

пз 1-9,16 Робота на 
парах 
2 год

4 Згідно
розкладу

Тема 31. Кровотечі під час вагітності, в 
пологах та  в післяпологовому періоді. 
Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. 
Інтенсивна терапія і реанімація при 
кровотечах в акушерстві.

пз 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 32. Аномалії скоротливої діяльності 
матки. Пологовий травматизм матері та 
плода. Сучасні підходи до діагностики та 
лікування пологових травм матері та 
плода.

пз 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 33. Вагітність і пологи при 
екстрагенітальних захворюваннях. 
Перинатальні інфекції. Профілактика 
вертикальної трансмісії ВІЛ.

пз 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 34. Оперативні втручання в 
акушерстві.

пз 1-9, 11 Робота на 
парах 
2 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 35. Післяпологові септичні 
захворювання.

пз 5-7,9,16

*

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу



Змістовий модуль 10. Іеринатальна патологія

З

Тема 36. Плацентарна дисфункція, 
затримка розвитку плода. Дистрес плода у 
пологах і при вагітності. Методи 
інтенсивної терапії та реанімації 
новонародженого.

ПЗ 1-9,
10

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 37. Імунологічна несумісність крові 
матері та плода. Аномалії плідного яйця.

п з 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовий модуль 11. Патологічні стаї
пе

ш  репродуктивної системи у різні вікові 
ііоди

Тема 38. Порушення менструальної 
функції в репродуктивному віці, 
нейроендокринні синдроми. Фізіологічні 
та патологічні стани в 
перименопаузальному періоді.

п з 1- 9,10 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 39. Патологічні стани 
репродуктивної системи у дитячому та 
підлітковому віці. Методи контрацепції 
для підлітків.

ПЗ 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Змістовий модуль 12. Гінекологічні 
захворювання

Тема 40. Жіночі урогенітальні запальні 
захворювання.

ПЗ 1-11 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 41. Доброякісні новоутворювання 
статевих органів жінки. Дисгормональні 
захворювання молочної залози. 
Ендометріоз.

ПЗ 4-8 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 42. Фонові та передракові 
захворювання статевих органів жінки. 
Злоякісні новоутворювання.

ПЗ 4.8,10 Робота на 
парах 
4 год.

4 Згідно
розкладу

Тема 43. Невідкладні стани в гінекології. 4 Згідно
розкладу

Тема 44. Оперативні втручання в 
гінекології. Підготовка та післяопераційне 
ведення гінекологічних хворих при 
ургентних та планових оперативних 
втручаннях. Профілактика ВІЛ 
інфікування.

ПЗ 1-12 Робота на 
парах 
4 год. ,

4 Згідно
розкладу

Змістовий модуль 13. Неплідність у шлюбі. Г лаиувания сім’ї
Тема 45. Неплідність. п з 7,8,9 Згідно

розкладу
Тема 46. Сучасні аспекти планування 
сім’ї. Методи контрацепції. Медичні 
критерії прийнятності використання 
методів контрацепції ВООЗ.

п з 3-12 Робота на 
парах 
2 год.

4 Згідно
розкладу

Підсумковий модульний контроль п з Робота на 
парах 
6год.

Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінюван

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняггях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль



ня курсу здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ГІК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
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 підсумкового модульного 
контролю.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 1 19 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 1 17 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 1 16 4,29. 103 3,74 90 3,2 77
4,79 1 15 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 1 1 1 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83 3
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» * 70-80
«4» 60-69



«3» 50-59
Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 
50 балів).
Кінцева кількість бітів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.
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