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 ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Акушерство і гінекологія з оцінкою результатів досліджень ” 
складена     
 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) бакалавр 
                                                                                                                                                    (назва рівня вищої освіти) 

галузі знань   _______1201 «Медицина 
                                                                     (шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки    120102__Лабораторна діагностика 
                                                 (код і найменування спеціальності) 
освітня програма _____Лабораторна діагностика, _________________________. 
                                                                                                (найменування освітньої програми) 

 
Опис навчальної дисципліни (анотація). “Акушерство і гінекологія з оцінкою результатів 
досліджень” охоплює вивчення фізіологічних і патологічних процесів, які відбуваються в організмі 
жінки, що пов’язані з зачаттям, вагітністю, пологами і післяпологовим періодом та гінекологічними 
захворюваннями, а також оцінює зміни гомеостазу при фізіологчному та патологічному перебігу цих 
станів. В ході вивчення дисципліни наводиться чи демонструється практичне застосування і значення 
окремих методів, понять і теорій в галузі науки та в медицині. 

Предмет навчальної дисципліни “Акушерство і гінекологія з оцінкою результатів досліджень” 
охоплює вивчення комплексу специфічних процесів в усі періоди життя жінки, що відбуваються, 
головним чином в органах статевої системи як в нормі, так і при патології та досліджуються за 
допомогою високотехнологічних лабораторних методів.  
 
Міждисциплінарні зв’язки: а) 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. 

б) забезпечує високий рівень загальноклінічної підготовки 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – 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 клініко-лабораторні методи дослідження. 

. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Акушерство і гинекологія з оцінкою результатів 

досліджень”  є: 
 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.  
 
1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:  
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 інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

  загальні: 
 Здатність застосовувати знання з акушерства і гінекології в практичних ситуаціях 
 Знання та розуміння предметної області акушерства і гінекології  
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії 
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання з 
акушерства і 
гінекології в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті 
у процесі 
навчання. 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх 
обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за 
прийняття 
рішень у 
складних 
умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області 
акушерства і 
гінекології  

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за 
професійний  
розвиток, 
здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання  
з високим 
рівнем  
автономності. 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 

Знати тактики 
та стратегії 
спілкування, 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 

Нести 
відповідаль- 
ність  
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здатність 
працювати в 
команді; 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

навички 
міжособистісної 
взаємодії 

за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою 
як усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання 
іноземної мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 
мові, як усно так 
і письмово, 
вміти 
спілкуватись 
іноземною 
мовою. 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 
спілкуванні та 
при підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вільне 
володіння  
рідною мовою, 
за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних 
і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних 
знань  
та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
проводити 
аналіз 
інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних 
знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконаних робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати 
обов’язки та 
шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність до 

оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
фізіологічні і 
патологічні 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторних 
досліджень та 

Обґрунтовано 
призначати та 
оцінювати 
результати 
лабораторних 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 



6 
 

  

процеси, які 
відбуваються в 
організмі 
жінки, знати 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторних 
досліджень 

на їх підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо діагнозу 
хворої  

досліджень  результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його 
підрозділу, використовуючи знання щодо фізіологічних і патологічних процесів, які відбуваються в 
організмі жінки, на підставі результатів лабораторних досліджень  
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС. 

 
Якщо програма структурована у модулі: 
 
 
Змістовий модуль 1. Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї. 
 
Змістовий модуль 2. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового 

періоду 
 
 

         3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї. 

Тема 1. Фізіологія 
жіночих статевих 
органів. Методи 
обстеження 
гінекологічних хворих. 
Загальна 
симптоматологія 
гінекологічних 
захворювань. 

11 2 4   5       

Тема 2. 
Нейроендокринна 
регуляція 
менструальної функції. 
Порушення функції 
репродуктивної 
системи. 
Нейроендокринні 
синдроми в гінекології. 

13 4 4   5       

Тема 3. Доброякісні 6 2 2   2       
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пухлини жіночих 
статевих органів.  
Тема 4. Фонові та 
передракові 
захворювання жіночих 
статевих органів. 
Злоякісні 
новоутворення 
геніталій.  

6 2 2   2       

Тема 5. Запальні 
захворювання жіночих 
статевих органів.  

7 - 2   5       

Тема 6. Неплідний шлюб. 
Планування сім’ї. 

7 - 2   5       

Разом за змістовим 
модулем 1 

50 10 16   24       

Змістовий модуль 2 Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового 
періоду 

Тема 1. Фізіологія 
вагітності та пологів. 
Методи обстеження 
вагітних. 

9 2 2   5       

Тема 2. Ранні гестози. 
Рідкісні форми 
гестозів. Гіпертензивні 
розлади при вагітності. 
Прееклампсія. 
Еклампсія 

12 2 4   6       

Тема 3. Акушерські 
кровотечі під час 
вагітності, у пологах та 
післяпологовому 
періоді. 

10 - 4   6       

Тема 4. Оперативне 
акушерство. Пологовий 
травматизм. 
Післяпологові септичні 
захворювання. 

7 - 2   5       

Разом за змістовим 
модулем 2 

38 4 12   22       

Усього годин  88+2 14 28   46       
 

         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження 
гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 

2 

2 Нейроендокринна регуляція. Порушення функцій репродуктивної 
системи. 

2 

3 Нейроендокринні синдроми в гінекології. 2 
4 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 2 
5 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 

Злоякісні новоутворення геніталій. 
2 

6 Фізіологія вагітності та пологів. Методи обстеження вагітних. 2 
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7 Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. 
Еклампсія. 

2 

 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
         6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фізіологія жіночих статевих органів. Нейроендокринна регуляція 
менструальної функції. 

2 

2 Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна 
симптоматологія гінекологічних захворювань. 

2 

3 Порушення функції репродуктивної системи.  2 
4 Нейроендокринні синдроми в гінекології. 2 
5 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.  2 
6 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 

Злоякісні новоутворення геніталій. 
2 

7 Запальні захворювання жіночих статевих органів. 2 
8 Неплідний шлюб. Планування сім’ї. 2 
9 Фізіологія вагітності та пологів. Методи обстеження вагітних. 

Перинатальна охорона плода. 
2 

10 Ранні гестози. Рідкісні форми гестозів. 2 
11 Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 2 
12 Акушерські кровотечі під час вагітності. 2 
13 Акушерські кровотечі у пологах та післяпологовому періоді. 2 
14 Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Післяпологові 

септичні захворювання. 
2 

                                                                                                              
        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
        8. Самостійна робота (60 год) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження 
гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 

5 

2 Нейроендокринна регуляція. Порушення функцій репродуктивної 
системи. 

2 

3 Нейроендокринні синдроми в гінекології. 3 
4 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 2 
5 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 

Злоякісні новоутворення геніталій. 
2 

6 Запальні захворювання жіночих статевих органів. 5 
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7 Неплідний шлюб. Планування сім’ї. 5 
8 Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Плід як об’єкт 

пологів. Перинатальна охорона плода.  
2 

9 Фізіологія пологів. 3 
10 Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. 

Прееклампсія. Еклампсія. 
6 

11 Акушерські кровотечі під час вагітності, у пологах та 
післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при 
кровотечах в акушерстві. 

6 

12 Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Післяпологові 
септичні захворювання. 

5 

 
        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів 
навчання (таблиці, постери, препарати хромосом) 
 

10. Завдання для самостійної роботи:  
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота» 

 
11. Методи навчання: опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на 
запитання студентів, опанування практичних навичок 
 
12. Методи контролю: вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на 
запитання викладача 

 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок 
(вирішення задач, складання родоводів, робота з мікроскопом, аналіз препаратів хромосом, електронних 
мікрофотографій), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання з білета 

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 
модуля (залікового кредиту ECTS) - 30. 
 
Номер 
змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин/кількість 
кредитів 

 
 
Кількість 
тем, їх 
номери 

 
 
Кількість 
практичних 
занять 

Бали, які нараховуються 
студентам. 

 
 
Мінімальна 
кількість  
балів. 

За написання 
контрольних робіт 
на заняттях 

При 
виконан 
ні індивід. 
завдання 
(вирішення 
задач) 

7 13 
Змістовий 
модуль1. 

50/2 

2 (№№1-8) 8 10 10 

Змістовий 
модуль2. 

38/2 

3 (№№9-14) 6 6 18 5 10 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 
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А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

 

 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний 
курс навчання 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

            

Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани 
практичних  занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів    
 
        16. Рекомендована література 
 

Основна: (Базова) 

1. Венцківський Б.М., Степанківська Г.К., Лакатош В.П. «Гінекологія».- Київ, 2012 р. 

2. Венцківський Б.М., Степанківська Г.К, Яроцький М.Є. Акушерство. – ВСВ "Медицина", 
Київ, 2012 р. 

3. Степанківська Г.К., Михайленко О. Т. Акушерство. — Здоров'я, К., 2000 р. 
 

Додаткова: 

 
1. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. Акушерство. – 
ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2010 г. 
2. Айламазян Э.К. Акушерство. – СпецЛит, Санкт-Петербург, 2007 г. 
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