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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» при підготовці 

доктора філософії засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності 

збагачувати знання. Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до 

самостійного аналітичного пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. 

Важливою формою роботи є наукові диспути, на яких відпрацьовуються вміння формулювати точку 

зору на дискусійні наукові питання, розкривати суперечності у знанні та у процесах пізнання. 

Розвивання логіки наукового вирішення дослідницької проблеми шляхом поетапного роздрібнення 

навчального матеріалу з постановкою до кожної його частини питань і завдань спонукатиме 

аспіранта до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, 

активної участі у формулюванні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези та 

перевірки правильності її вирішення.  

Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, практичні заняття та самостійна 

робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного контролю знань дає змогу через систему 

зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні 

корективи. В організації навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі 

аспірантів (72,3%), практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання дослідницьких вмінь на 

навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. 

Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 1:3. 

Програма навчальної дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» містить 8 змістових 

модулів: 

1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

2. Патологічний перебіг вагітності. 

3. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду. 

4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи. 

5. Основи онкогінекології. 

6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які 

потребують невідкладної допомоги. 

7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї. 

8. Перинатальна патологія 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є поглиблення сучасних наукових знань зі 

спеціальності акушерство та гінекологія, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового 

напрямку, удосконалення практичних навичок та умінь щодо ведення вагітності, пологів та 

післяпологового періоду, а також жінок з гінекологічними захворюваннями. 

Міждисциплінарні зв’язки: нормальна та патологічна анатомія, топографічна анатомія, 

нормальна та патологічна фізіологія репродуктивної системи жінки, гістологія та ембріологія, 

мікробіологія, фармакологія, клінічна генетика, внутрішні, професійні та інфекційні хвороби, 

хірургічні хвороби, неонатологія, онкологія, гігієна, соціальна медицина, організація та економіка 

охорони здоров’я. 

. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» в межах 

професійної спеціалізації є поглиблення комплексу знань, вмінь та навичок, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї спеціальності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження, що розв’язує актуальну наукову проблему акушерства та гінекології, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» є:  
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• визначати нові наукові напрямки, теоретичні та практичні проблеми в акушерстві та 

гінекології;  

• здобути фундаментальні знання з акушерства та гінекології в процесі подальшого навчання і 

професійної діяльності; 

• здобути поглиблені знання з акушерства та гінекології та суміжних спеціальностей, за якими 

аспірант проводить дослідження; 

• оволодіти сучасними методами дослідження в акушерстві та гінекології; 

• оволодіти сучасними методами ведення пологів, консервативного та оперативного лікування в 

акушерстві та гінекології; 

• оволодіти сучасними перинатальними технологіями; 

• оволодіти загальнонауковими знаннями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та методології наукового дослідження; 

• набути навички усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською та іноземною мовами;  

• оволодіти вмінням організації та проведення навчальних занять;  

• набути навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій та педагогічній 

діяльності.  

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасне акушерство та гінекологія». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії 

навчальна дисципліна «Сучасне акушерство та гінекологія» забезпечує набуття аспірантами 

компетентностей:  

− інтегральні: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі акушерства та гінекології, проводити 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі 

охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 

теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

−  загальні: 

1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї. 

3. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті. 

4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт 

− спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою 

діяльністю 

2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері медицини та за напрямком 

наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези 

3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження 

4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження 

6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та 

узагальнення 

7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори 

суспільства.  

8. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно 

до національних та міжнародних стандартів 

9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності 

10. Здатність до лідерства, керування колективом 

11. Дотримання етики та академічної доброчесності 
 

Матриця компетентностей 
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№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або 

професійної практики. 
Загальні компетентності 

1. Здатність до 

підвищення 

професійної 

кваліфікації 

Знати: 

• Закономірності 

когнітивних 

процесів  

• Стратегію освіти 

протягом життя 

• Методи 

продуктивного 

навчання 

• Теорії ціннісних 

орієнтацій та 

мотивації 

особистості 

Вміти: 

• Оперувати 

філософськими 

категоріями та 

доктринами  
• Використовува

ти методи 

самонавчання 

• Оцінювати 

рівень мотивації 

• Постійно 

вдосконалювати 

свій освітній та 

загально 

культурний 

рівень 

Визначати 

ціннісні 

орієнтації та 

мотиваційний 

рівень 

особистості,   

здатність до 

самонавчання та 

самореалізації,  

здатність до 

ефективної 

організації 

власного часу 

Формування 

системного 

професійного, 

наукового світогляду 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Розвиток когнітивних 

можливостей. 

Здатність до 

самонавчання та 

самореалізації 

2. Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми, здатність 

генерувати ідеї. 

Знати: 

• Закономірності 

розвитку 

акушерства та 

гінекології як 

науки 

• Етапи та 

закономірності 

когнітивного 

процесу 

• Етапи 

дослідницького 

процесу 

Вміти: 

• Аналізувати 

дані, отримані з 

інформаційних 

джерел 

 

Комунікації з 

науковим 

керівником, 

колегами під час 

обговорення 

проблем, пошуку 

шляхів їх 

вирішення 

Здатність до 

самостійного та 

незалежного 

мислення, 

формулювання ідей 

та продукування 

гіпотез.  

 

3. Здатність до 

спілкування у 

професійному 

середовищі та з 

представниками 

інших професій у 

національному та 

міжнародному 

контексті. 

Знати: 

• особливості 

сприйняття 

різних цільових 

аудиторій; 

• основи риторики 

та теорії 

аргументації  

• професійну 

лексику та 

термінологію  в 

області 

акушерства та 

гінекології 

Вміти: 

• вести 

комунікації з 

різними цільовими 

аудиторіями  

• виконувати різні 

соціальні ролі, 

• володіти 

культурою 

мовлення, 

методами 

аргументації 

Відстоювання 

власних 

наукових 

поглядів. 

Володіння 

вербальними та 

невербальними 

навичками 

спілкування. 

Взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

 

Поширення наукових 

досягнень та ідей. 

4. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконаних 

робіт 

Знати: 

• стандарти 

якості  

• критерії оцінки 

якості 

• форми і методи 

оцінки 

результатів 

професійної  

діяльності 

Вміти: 

• проводити 

моніторинг 

освітнього та 

наукового 

процесу 

• застосовувати 

ефективні методи 

оцінки 

когнітивної 

сфери 

Взаємодія,  

співробітництво 

з колегами та 

керівництвом, 

хворими 

Покращення 

результатів власної 

діяльності  і 

результатів 

діяльності інших. 

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань. 

Доброчесність, 

довіра та 
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• розробляти 

пропозиції щодо 

його 

удосконалення 

відповідальність за 

власні дії. 

Спеціальні (фахові) компетенції 

1. Здатність до 

розуміння 

предметної області 

за обраним 

науковим напрямом 

та освітньою 

діяльністю 

Знати: 

• Зміст 

дисципліни 

«Сучасне 

акушерство та 

гінекологія» 
відповідно до 

майбутньої 

професійної 

діяльності 

• Ключові 

концепції за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

• Пріоритетні 

напрямки 

розвитку науки та 

медицини 

Вміти: 

• Аналізувати 

основні теорії та 

концепції за 

напрямом 

дослідження  

• Інтерпретувати 

результати 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

Формулювання  

власного 

судження та 

участь у 

дискусіях щодо 

основного 

змісту, методів, 

новітніх 

досягнень у 

акушерстві та 

гінекології та за 

напрямом 

наукового 

дослідження 

Безперервне 

самонавчання і 

самовдосконалення з 

навчальної 

дисципліни. 

 

2. Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері медицини 

та за напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези 

Знати: 

• Інформаційні 

світові ресурси  

• Сутність 

дослідницького 

процесу 

• Сучасні 

досягнення за 

напрямком 

наукового 

дослідження 

• Новітні методи 

дослідження, їх 

інформативність, 

специфічність та 

чутливість 

Вміти: 

• Проводити 

критичний аналіз 

сучасної наукової 

літератури 

• Адекватно 

оцінювати 

досягнення та 

обмеження 

досліджень за 

обраним 

науковим 

напрямом 

• Визначати 

ступінь 

вирішення 

проблем та 

потреби сучасної 

науки та 

медицини  

Використання 

інформаційних 

ресурсів для 

отримання  

інформації.  

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології для 

проведення 

наукового пошуку. 

Володіти 

методологією 

наукового 

дослідження для 

коректного 

формулювання 

гіпотез та 

дослідницьких 

питань 

3. Здатність 

формулювати 

дослідницьке 

питання, 

розробляти проект 

наукового 

дослідження 

Знати: 

• Методологію 

наукових 

досліджень 

• Принципи 

генерування 

статистичних та 

наукових гіпотез 

• Технологію 

формулювання 

дослідницького 

питання 

• Види 

систематичних 

помилок, способи 

їх запобігання 

Вміти: 

• Формулювати 

дослідницьке 

питання та 

гіпотези 

• Визначати дизайн 

дослідження 

• Розробляти план 

дослідження 

• Оцінювати вплив 

факторів, що 

впливають 

• Передбачувати 

системні помилки 

Аргументація та 

доказ переваг 

розробленого 

проекту.  

Ведення 

дискусій щодо 

мети та завдань 

наукового 

проекту. 

Використовуват

и знання та 

вміння з 

методології 

наукових 

досліджень для 

пошуку 

партнерів 

Ініціативність, 

самостійність, 

відповідальність, 

запобігання 

систематичних 

помилок при 

виконанні наукового 

дослідження 

4. Здатність обирати 

методи та критерії 

оцінки (кінцеві 

точки) дослідження 

Знати: 

• Сучасні методи 

дослідження 

• Біомаркери 

Вміти: 

• Обирати методи 

дослідження, 

адекватні для 

Аргументувати 

переваги 

обраних методів  

дослідження. 

Самостійний вибір 

адекватних методів 

дослідження 
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відповідно до цілей 

та завдань 

наукового проекту 

різних процесів та 

станів, їх 

інформативність  

• Інформативні 

критерії оцінки 

процесів, функцій, 

явищ 

 

досягнення мети та 

завдань наукового 

проекту 

• Інтерпретувати 

результати різних 

методів досліджень 

Обговорювати  

інформативність 

методів 

дослідження з 

науковою 

спільнотою, 

можливість їх 

вдосконалення 

та комбінування 
5. Володіння 

сучасними 

методами 

наукового 

дослідження 

Знати  

• Специфічність 

та чутливість 

різних методів 

дослідження 

• Методики 

досліджень за 

тематикою 

наукового проекту, 

їх можливості та 

обмеження 

Вміти: 

• Використовувати 

сучасні методи 

дослідження 

• Використовувати 

методики 

дослідження 

• Модифікув

ати та поліпшувати  

методики 

дослідження 

Навчатися 

методам та 

методикам 

дослідження, 

обмінюватися 

інформацією та 

передавати 

знання колегам. 

 

Самостійне 

виконання наукового 

дослідження. 

Точність та  

відтворюваність 

результатів 

дослідження 

6. Здатність 

інтерпретувати 

результати 

наукових 

досліджень, 

проводити їх 

коректний аналіз та 

узагальнення 

Знати: 

• Основи 

біостатистики 

• Методи 

статистичного 

аналізу 

• Представлення 

результатів 

статистичної 

обробки даних 

Вміти: 

• Обґрунтовувати 

розмір вибірки  

• Формулювати 

статистичні 

гіпотези 

• Адекватно 

використовувати 

методи 

статистичного 

аналізу  

 

Обґрунтування 

обраних методів 

аналізу та 

обговорення 

отриманих даних 

Відповідальність за 

проведення аналізу 

даних 

Отримання 

достовірних та 

відтворюваних 

результатів 

Запобігання 

шахрайства при 

обробці даних 

7. Здатність до 

впровадження 

нових знань 

(наукових даних) в 

науку, освіту та 

інші сектори 

суспільства. 

Знати: 

• Технологію 

інформаційно-

патентного пошуку 

• Основи 

авторського права 

• Етапи та 

принципи 

реєстрації 

авторського права 

• Технологію 

отримання патенту 

 

Вміти: 

• Проводити 

патентно-

інформаційний 

пошук 

• Реєструвати 

право 

інтелектуальної 

власності 

• Впроваджуват

и наукові 

досягнення у 

навчальний процес 

Комунікації та 

дискусії з 

фахівцями в 

певній галузі 

наукової 

діяльності. 

Адаптувати 

результати 

наукових 

досліджень до 

освітніх програм 

та навчального 

процесу. 

Відповідальне 

патентування. 

Регулярне оновлення 

освітніх програм та 

змісту навчання 

8. Здатність 

представлення 

результатів 

наукових 

досліджень в усній і 

письмовій формі 

відповідно до 

національних та 

міжнародних 

стандартів 

Знати: 

• Технологію 

презентації даних 

у виді постерів та 

презентацій 

• Технологію 

написання статей 

у національні 

наукові видання 

• Вимоги та 

технології 

написання статті 

до міжнародного 

рецензованого 

видання 

• Перелік видань 

що індексуються у 

Scopus та Web of 

Science 

Вміти: 

• Працювати в 

Power Point, Prezi, 

Adobe Photoshop, 

Adobe Reader 

• Підготувати 

презентацію 

• Підготувати 

усну доповідь 

• Написати 

статтю відповідно 

до вимог 

наукового 

видання 

 

Академічна 

доброчесність. 

Спілкування з 

рецензентами та 

редакцією 

журналу. 

Аргументувати, 

критично 

оцінювати 

результати 

досліджень, 

дискутувати з 

наукових 

проблем 

Відповідальність за 

результати наукового 

дослідження.  

Запобігання плагіату 

та  фальсифікаціям  
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• Стандарти 

оформлення 

наукових робіт 
9. Здатність до 

організації та 

реалізації 

педагогічної 

діяльності 

Знати: 

• Стандарти вищої 

освіти за 

спеціальністю 

• Основи 

педагогіки  

• Дидактичні 

основи 

проблемного  

навчання  

• Компетентніст-

ний підхід при 

проектуванні та 

реалізації 

освітньої 

діяльності 

• Форми 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

• Принципи 

студент-

орієнтованого 

навчання 

• Програму та 

зміст 

дисципліни, що 

буде викладатися 

Вміти: 

• формулювати 

цілі навчання та 

способи їх 

досягнення 

• грамотно 

визначати зміст 

навчання та 

форми контролю  

• застосовувати 

новітні 

педагогічні 

технології; 

• моніторувати 

та управляти 

процесом 

навчання 

• використовува

ти сучасні 

інформаційні 

технології для 

оптимізації 

навчання 

 

Володіння 

основами 

дидактики, 

риторики, 

аргументації. 

Застосування 

методів 

інтерактивного 

навчання. 

Демонструвати 

лідерство та 

управляти 

процесом 

навчання 

 

Набуття ораторської 

майстерності. 

Лідерство.  

Здатність до само 

оцінювання та 

неперервного 

самовдосконалення. 

Відповідальність за 

ефективність 

навчального процесу 

 

10

. 
Здатність до 

лідерства, 

керування 

колективом 

Знати: 

• Теорію 

комунікацій 

• Механізми 

ефективного 

управління 

• Психологію 

лідерства 

Вміти: 

• Формувати 

ефективні 

комунікації 

• Керувати 

колективом 

Здатність до 

комунікацій та 

керування 

різними 

групами, вміння 

надихати та 

мотивувати 

студентів та 

колег  

Ініціативність, 

лідерство та 

здатність до 

керування, 

самореалізація 

11 Дотримання етики 

та академічної 

доброчесності 

Знати: 

• Дослідницьку 

етику  

• Правові основи 

авторського права 

• Принципи 

запобігання 

плагіату, 

фальсифікацій та 

корупційних дій 

Вміти: 

• Самостійно 

виконувати 

освітню та наукову 

діяльність  

• Викладати свої 

погляди 

• Приймати 

власні рішення 

• Використовуват

и інформаційні 

технології для 

визначення ознак 

плагіату 

Доброчесне та 

відповідальне 

виконання 

освітньої та 

наукової 

діяльності.  

Отримання 

довіри та поваги 

серед колег та 

студентів 

Відповідальність за 

результати 

діяльності.  

Доброчесність, 

довіра та 

відповідальність за 

власні дії. 

Запобігання плагіату,  

фальсифікаціям та 

корупційним діям 

 

 
Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна 

«Сучасне акушерство та гінекологія»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 семестри). 
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3. Подання реферату у вигляді І (огляд літератури) та ІІ (методи дослідження) розділів 

дисертаційної роботи,переліку використаних джерел (5 семестр).  

 

Результати навчання дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» 

Знання: 

- історії розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю «Сучасне акушерство та 

гінекологія»; 

- етіології,  патогенезу,  класифікації,  клінічних проявів,  критеріїв  діагностики, критеріїв 

диференційної діагностики, прогнозу акушерських та гінекологічних захворювань;  

- сучасних стандартів діагностики, профілактики та лікування акушерських та гінекологічних 

захворювань;   

- методів невідкладної допомоги при акушерських і гінекологічних захворюваннях та їх 

ускладненнях; 

- актуальних наукових завдань та проблем акушерства та гінекології; 

- етики і методології наукового дослідження;  

- сучасних підходів до міждисциплінарних наукових досліджень;  

- теорії процесу пізнання та технологію педагогічного процесу зі спеціальності «Акушерство та 

гінекологія». 

 

Вміння: 

- проводити діагностику та лікування найбільш поширених захворювань в практиці лікаря в 

умовах жіночої консультації та акушерсько-гінекологічного стаціонару відповідно до 

Національних стандартів та протоколів з використанням сучасних досягнень науки і техніки;  

- виконувати  діагностичні  процедури  та  інтерпретувати результати сучасних методів 

дослідження, здійснювати окремі лабораторні та інструментальні дослідження  самостійно в 

межах наукової роботи; 

- застосовувати медичні  інформаційні  технології  та  медичну літературу  у  діагностиці  та  

лікуванні  захворювань в акушерсько-гінекологічній практиці; 

- проводити патентно-інформаційний пошук з обраної наукової теми дослідження у 

вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних базах; 

- проводити критичний аналіз сучасних даних, розробку і синтез нових ідей з актуальних 

проблем акушерства та гінекології; 

- формулювати мету та наукові завдання з обраної наукової теми; 

- розробляти дизайн дослідження;  

- проводити статистичну обробку даних; 

- презентувати отримані дані у вигляді публікацій та доповідей на національному та 

міжнародному рівнях; 

- впровадження результатів власної дисертаційної роботи у клінічну та науково-педагогічну 

практику;  

- проводити навчальні заняття та консультації; 

- виконувати навчально-методичну роботу; 

- розвивати комунікації в професійному середовищі. 

Комунікація:  

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 

взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи 

власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від 

ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями в акушерстві та гінекології.  

Автономія і відповідальність:  

- демонструвати етичну поведінку в дотриманні принципів наукового дослідження; 

- дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами. 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих 

наукових результатів; 
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- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у різних 

ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Опис навчальної дисципліни «Сучасне акушерство та гінекологія» (анотація)  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  12 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 4 
Спеціальність: 

222 «Медицина 
(код і найменування спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

260 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: заліки  

Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,7 %, самостійна робота – 72,3 %. 
 

 

Модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. Патологічний 

перебіг вагітності (126 годин). 

Збирання та оцінювання анамнезу стосовно загальних та специфічних функцій жіночого організму. 

Проведення зовнішнього акушерського обстеження вагітної (прийоми Леопольда, аускультація 

серцебиття плода, пельвіометрія). Встановлення терміну вагітності, передбачуваний термін пологів 

та масу плода. Проведення внутрішнього акушерського обстеження, вимірювання діагональної 

кон’югати. Оцінювання результатів дослідження стану плода і плаценти (КТГ, УЗД, БПП, 

доплерометрія судин пуповини) та визначення тактики ведення вагітності в залежності від 

отриманих результатів. Виявлення ранніх ознак гестозів, використовування простих скринінгових 

методів для діагностики гестозів, проведення оцінки результатів лабораторного обстеження, 

визначення тактики ведення при гестозах, надання невідкладної допомоги при нападі еклампсії. 

Надання акушерської допомоги при фізіологічних пологах. Ведення післяпологового періоду. 

Оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар, проведення первинного туалету 

новонародженого. 

 

Модуль 2: Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду (105 годин). 

Визначення діагностичних критеріїв вузького тазу (проведення пельвіометрії). Встановлення 

діагнозу клінічно вузького тазу. Оцінювання характеру пологової діяльності. Складання схеми 

медикаментозної корекції аномалій пологової діяльності. Оцінювання об’єму крововтрати. 

Розроблення алгоритмів надання невідкладної допомоги при акушерських кровотечах. Надання 

невідкладної допомоги при геморагічному шоці. Надання невідкладної допомоги при септичному 

шоці. 
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Модуль 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї (106 годин). 

Збирання спеціального гінекологічного анамнезу, оцінювання результатів лабораторного 

дослідження (загального та біохімічного аналізів крові, сечі, згортаючої системи крові та ін.). 

Виконання гінекологічного дослідження (дзеркальне, бімануальне, ректальне). Взяття матеріалу з 

піхви, цервікального каналу та уретри для дослідження. Оцінювання: результатів мікроскопії 

урогенітального мазка, онкоцитологічного дослідження, кольпоскопії; результатів бактеріологічного 

та інших методів виявлення збудників запальних захворювань жіночих статевих органів; результатів 

ультразвукового дослідження; результатів функціональних тестів. Складання плану обстеження 

хворої при різних видах гінекологічної патології. Розроблення алгоритму діагностики та надання 

невідкладної допомоги при маткових кровотечах, «гострому животі». Проведення обстеження 

подружньої пари при неплідному шлюбі. Проведення консультування з питань планування сім’ї, 

вміння підібрати сучасний метод контрацепції. Складання плану передопераційної підготовки при 

планових та ургентних гінекологічних операціях. Ведення післяопераційного періоду. 

 

Модуль 4: Перинатальна патологія. Фармакотерапія в акушерстві. (23 годин). 

Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Структура освітньої програми розрахована на три роки 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

всьог

о 

у тому числі 

Лек

ції 

Прак

тичні 

занят

тя 

Самос

тійна 

робота 

1 семестр Змістовний модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

Тема 1. Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз. Плід як 

об’єкт пологів. 
15 - 5 10 

Тема 2. Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Перинатальна охорона 

плода. 
15 2 3 10 

Тема 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 15 2 - 13 

Тема 4. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості. 15 - 5 10 

Залік 1 1 - 1 - 

Разом за змістовним модулем 1 61 4 14 43 

2 семестр Змістовий модуль 2. Патологічний перебіг вагітності. 

Тема 5. Аномалії положення та передлежання плода. 8 - - 8 

Тема 6. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. 13 2 4 7 

Тема 7. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. 6 - - 6 

Тема 8. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. 9 - 2 7 

Тема 9. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 
15 2 5 8 

Тема 10. Невиношування вагітності. 7 - - 7 

Залік 2  1  1  

Разом за змістовним модулем 2 59 4 12 43 

3 семестр Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду. 
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Тема 11. Вузький таз. Пологи при неправильному положенні, тазовому передлежанні 

плода та багатоплідній вагітності. 15 - 7 8 

Тема 12. Аномалії скоротливої діяльності матки. 15 2 - 13 

Тема 13. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та 

післяпологовому періоді.  
15 2 - 13 

Тема 14. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. 15 - 6 9 

Залік 3 1  1  

Разом за змістовним модулем 3 
61 4 14 43 

4 семестр Змістовий модуль 4. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Ендокринні порушення 

жіночої статевої системи. 

Тема 15. Оперативне акушерство.  14 - 6 8 

Тема 16. Пологовий травматизм. 12 2 - 10 

Тема 17. Післяпологові септичні захворювання. 11 - 5 6 

Тема 18. Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних 

хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 
9 - - 9 

Тема 19. Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в 

гінекології. 
12 2 - 10 

Залік 4 1  1  

Разом за змістовним модулем 4 59 4 12 43 

5 семестр Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології. Запальні захворювання жіночих статевих 

органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги. 

Тема 20. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз. 15 - 6 9 

Тема 21. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні 

новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 
15 2 - 13 

Тема 22. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 15 - 4 10 

Тема 23. «Гострий живіт» в гінекології. 14 - 3 11 

Залік 5, захист реферату 1  1  

Разом за змістовним модулем 5 60 2 14 44 

6 семестр Змістовий модуль 6. Неплідний шлюб. Планування сім’ї. Перинатальна патологія. 

Фармакотерапія в акушерстві. 

Тема 24. Неплідний шлюб. 20 - 6 14 

Тема 25. Планування сім’ї. 20 2 5 13 

Тема 26. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.  19 - 2 17 

Залік 6  1  1  

Разом за змістовними модулем 6 60 2 14 44 

Всього за 3 роки: 

кредитів ECTS – 12,0 
360 20 80 260 

 

 

4. Теми лекцій 
 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

1. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. 2 

2. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. 2 

3. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. 2 

4. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 2 

5. Невиношування вагітності. 2 

6. Аномалії скоротливої діяльності матки. 2 

7. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та 

післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. 
2 
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8. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. 2 

9. Післяпологові септичні захворювання. 2 

10. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 2 

 Разом: 20 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ з/п Тема 
Кількіс

ть 
годин 

1. Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз. Плід як об’єкт 

пологів. 
5 

2. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 4 

3. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.            

5 
4. 

Вузький таз. Пологи при неправильному положенні, тазовому передлежанні плода та 

багатоплідній вагітності. 
7 

5. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. 6 

6. Оперативне акушерство. 6 

7. Післяпологові септичні захворювання. 6 

8. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз. 6 

9. «Гострий живіт» в гінекології. 6 

10. Неплідний шлюб. 6 

11. Планування сім’ї 5 

12. Перинатальна охорона плода. 6 

13. Фармакотерапія в акушерстві. 6 

14 Заліки 6 

 Разом: 80 
 

 

6. Самостійна робота 

 

№ з/п Тема 
Кількіст

ь 
годин 

1. Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз. Плід як об’єкт 

пологів. Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Перинатальна охорона плода. 
20 

2. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія 

періоду новонародженості. 
20 

3. Аномалії положення та передлежання плода. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна 

вагітність. 
20 

4. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. Ізоантигенна 

несумісність крові матері та плода. 
20 

5. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 

Невиношування вагітності. 
20 

6. Вузький таз. Пологи при неправильному положенні, тазовому передлежанні плода та 

багатоплідній вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки. 
20 

7. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому 

періоді. . Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. 
20 

8. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Післяпологові септичні захворювання. 30 

9. Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна 

симптоматологія в гінекології. Порушення функції репродуктивної системи. 

Нейроендокринні синдроми в гінекології. 

20 
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10. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз. Фонові та передракові 

захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні 

захворювання. 

20 

11. Запальні захворювання жіночих статевих органів. «Гострий живіт» в гінекології. 20 

12. Неплідний шлюб. Планування сім’ї. 20 

13. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. 10 

 Разом: 260 

 

7. Індивідуальні завдання   

1. Публікація наукових статей (не менше 5) за темою дисертації у наукових фахових виданнях 

України та інших держав, які включені до міжнародних наукометричних баз. 

2. Підготовка доповідей з презентацією у сучасних форматах (ppt, prezi) за темою наукової 

роботи.  

3. Підготовка до друку науково-методичних рекомендацій за темою виконаної наукової роботи. 

 

8. Методи навчання  

Освітня підготовка аспірантів передбачає використання інтерактивних методів навчання з 

акцентом на відпрацюванні навичок та вмінь, використання набутих знань. Дисципліна «Сучасне 

акушерство та гінекологія» передбачає такі навчальні заняття: лекції, практичні заняття, 

самостійна робота, індивідуальна робота аспірантів, здобувачів. 

 

9. Методи контролю   

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики оцінювання 

успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію 

освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою навчальної дисципліни. 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, 

становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з 

модуля. Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних 

балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

 Остаточна конвертація середньої арифметичної кількості балів проводиться перед 

підсумковим модульним контролем відповідно наступної таблиці: 

 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 
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4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер 

досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може 

здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: 

результати написання тестових, ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; 

реферативні доповіді, участь у дискусії тощо. 

Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному 

занятті в семестрі. До підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі 

передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасного акушерства та 

гінекології» та складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що стосуються 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування акушерських та гінекологічних захворювань, що 

дає можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного завдання, а саме 

аналіз клінічного випадку пацієнта, за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення – постановка діагнозу, розробка схеми додаткового обстеження з аналізом отриманих 

результатів лабораторних і інструментальних досліджень, та призначення лікування пацієнту 

(відповідно до напряму дослідження). 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення дизайну 

дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні заліку, становить 80 

балів. 

Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів.  
 

10. Методичне забезпечення:       
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1. Гострий живіт в акушерстві та гінекології: навчальний посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2010.-132 с. 

2. Сучасні погляди на лікування міоми матки: навчальний посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2010.-120 с. 

3. Методи обстеження гінекологічних хворих: навчальний посібник / В.О. Залізняк – 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2011.-80 с. 

4. Генітальний ендометріоз: клініка, діагностика, лікування: навчальний посібник / В.О. 

Залізняк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2012.-80 с. 

5. Вагітність і захворювання нирок: навчальний посібник / А.В. Жаркіх, С.П. Онопченко, М.І. 

Павлюченко, К.Ю. Нерянов, В.Г. Сюсюка.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2012.-128 с. 

6. Ювенільні кровотечі: навчальний посібник / Авраменко Н.В., Кабаченко О.В.– Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2012. 

7. Невідкладні стани в гінекології: навчальний посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: 

ЗДМУ,2013.84 с. 

8. Гіперпластичні процеси ендометрія: патогенез, клініка, діагностика та лікування: навчальний 

посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2013.-84 с. 

9. Фізіологічна вагітність та фізіологічні пологи: навчальний посібник / А.В. Жаркіх, І.Г. Амро, 

С.П. Онопченко, В.Г. Сюсюка, М.І. Павлюченко.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2013.-132 с. 

10. Клініко-діагностичні паралелі біомеханізму та перебігу пологів: навчальний посібник / С.П. 

Онопченко, В.Г. Сюсюка, К.Ю. Нерянов.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-80 с. 

11. Кесарів розтин у сучасному акушерстві: навчальний посібник / А.В. Жаркіх, В.Г. Сюсюка, 

А.О.Шевченко.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-88 с. 

12. Нейроендокринні синдроми в гінекології: клініка, діагностика та лікування: навчальний 

посібник / С.П. Онопченко.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-80 с. 

13. Ендоскопічні методи в діагностиці та лікуванні гінекологічних захворювань: навчальний 

посібник  / В.О. Залізняк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-92 с. 

14. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів: навчальний посібник / 

Авраменко Н.В., Барковський Д.Є. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-30 с. 

15. Реанімація новонароджених та догляд за ними в умовах акушерського стаціонару: 

навчальний посібник / Авраменко Н.В., Кабаченко О.В., Барковський Д.Є., Грідіна І.Б.– 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-34 с. 

16. Особливості планування сім’ї ВІЛ-інфікованих жінок: навчальний посібник / Авраменко 

Н.В., Нікіфоров О.А., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В., Грідіна І.Б., Ломейко О.О.– 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-74 с. 

17. Медицинская генетика. Часть 1: навчальний посібник / Авраменко Н.В., Никифоров О.А., 

Ломейко Е.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.-61 с. 

18. Медицинская генетика. Часть 2: навчальний посібник / Авраменко Н.В., Никифоров О.А., 

Ломейко Е.А., Барковский Д.Е., Гридина И.Б., Кабаченко Е.В.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-70 с. 

19. Запальні захворювання жіночих статевих органів: навчальний посібник / В.О. Залізняк – 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-120 с. 

20. Імуноконфліктна вагітність: навчальний посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-

88 с. 

21. Профілактика та лікування інфекцій під час вагітності: навчальний посібник / В.О. Залізняк – 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-92 с. 

22. Методи функціональної оцінки стану плода: навчальний посібник / Авраменко Н.В., 

Барковський Д.Є., Кабаченко О.В.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-72 с. 

23. Лабораторні методи обстеження в акушерстві та гінекології: навчальний посібник / 

Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-64 с. 
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24. Особливості планування сім’ї. Сучасні засоби контрацепції: навчальний посібник / 

Авраменко Н.В., Нікіфоров О.А., Ломейко О.О., Барковський Д.Є., Грідіна І.Б., Кабаченко 

О.В.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-65 с. 

25. Современные прогестины в акушерстве и гинекологии: навчальний посібник / Авраменко 

Н.В., Никифоров О.А., Ломейко Е.А., Барковский Д.Е., Гридина И.Б., Кабаченко Е.В., 

Семененко И.В.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-130 с. 

26. Гестагенна терапія в репродуктивній гінекології: навчальний посібник / Авраменко Н.В., 

Никифоров О.А., Ломейко О.О., Барковский Д.Є., Грідіна І.Б., Кабаченко О.В.– Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2015.-132 с. 

27. Беременность и экстрагенитальная патология (часть 1): учебное пособие/ А.В. Жарких, В.Г. 

Сюсюка, В.А. Плотник.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2015.-80 с. 

28. Беременность и экстрагенитальная патология (часть 2): учебное пособие/ А.В. Жарких, В.Г. 

Сюсюка, Д.В. Панасюк.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2016.-127 с. 

29. Сучасні погляди на замісну гормональну терапію в пери- та постменопаузі: навчальний 

посібник / В.О. Залізняк – Запоріжжя: ЗДМУ, 2016.-100 с. 

30. Систематизований збірник тестових завдань з акушерства та гінекології / В.О. Залізняк. – 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 136с. 

31. Практическая кольпоскопия / Ю.Я. Круть, И.Г. Амро, Н.Г. Избицкая. – Запоріжжя: ЗДМУ. – 

2014. – 43с. 

32. Післяпологові гнійно-септичні ускладнення / М.І. Павлюченко, О.М. Слинько, І.П. Міхісор. – 

Запоріжжя: ЗДМУ. – 105 с. 

33. Профілактика передачі ВІЛ інфекції від матері до дитини / В.О. Залізняк. – Запоріжжя: 

ЗДМУ. – 2014. – 89 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 
 

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 II Гінекологія. - К. Медицина,2011.375 с. 

2. Акушерство: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, В.П.Лакатоша).- К.: 

ВСВ Медицина, 2012. 648 с. 

3. Гінекологія: підручник (за ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, М.Є. Яроцького).- К.: 

ВСВ Медицина, 2012, 352 с. 

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

національний підручник: 2013. 

5. Obstetrics: підручник англійською мовою (edit by І.В. Ventskivska).-К.: Medicine, 2008.334 p. 

6. Gynecology: підручник англійською мовою (edit by I.B. Ventskivska).- K.: Medicine, 2010.160 p. 

7. Obstetrics by Ten Teachers 20th Edition / Loiuse C. Kenny, Jenny E. Myers. – CRC press. – 2017.- 

507 p 

8. Оперативное акушерство Манро Керра 100 лет изданию / Томас Ф. Баскетт, Эндрю А. Калдер, 

Сабаратнам Арулкумаран /  Elsevier. - 2015. – 351 с. 

9. Operative obstetrics 4th Edition / Gian Carlo D Renzo, Dev Maulik, Joseph J. Apuzzio.- CRC Press. 

– 2018. – 556p.  

  

Допоміжна 
 

1. Запорожан B.M., Міщенко В.П. Акушерська патологія: атлас, навчальний посібник. - Одеса: 

Одеський медуніверситет,2005.- 292 с. 
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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. Клінічні аспекти сучасної перинаталогії: навчально-методичний посібник (за ред. Вдовиченко 

Ю.П.).- К.,2005. 

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

6. Методи контрацепції відповідно до періодів життя: навчальний посібник.- К., 2013.-255 с. 

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

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

8. Норвитц Єррол P., Шордж Джон О. Наглядные акушерство и гинекология (перевод с 

английского).- М.: ГЗОТАР - МЕД, 2003.-141 с. 

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

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

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

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

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

12. Гуркин Ю. A., JI. Б. Маркин, 3. Б. Яковлева. Детская гинекология - справочник, 2004.-480 с. 

13. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. СПб.: Фолиант, 2002.-542 с. 

14. Дубоссарская З.М., Дубоссарская Ю.А. Репродуктивная эндокринология: учебно- 

методическое пособие.- Д.:Лира ЛТД,2008.-416 с. 

15. Татарчук Т. Ф., Сольский Я. П. Эндокринная гинекология, 2003 

16. Essential Antenatal, Perinatal and Postpartum Care. WHO EURO, Copenhagen,2003 

17. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A guide for essential practice. WHO, 

Geneva, 2006. 

18. Ефективний антенатальний догляд. Навчальний посібник. Швейцарський інститут охорони 

здоров'я та тропічної медицини, Київ, 2012.- 508 с. 

 

Чинна нормативна документація 

1. Наказ МОЗ України № 455  від 13.11.2001  (зі  змінами  - Наказ МОЗ України № 882  від 

06.12.2011) Про  затвердження  Інструкції  про  порядок  видачі  документів,  що  засвідчують  

тимчасову непрацездатність.  

2. Наказ МОЗ України №  489  від  10.12.2001 Про  затвердження  статистичної  документації  з  

питань допоміжних репродуктивних технологій.  

3. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004  (зі змінами  - Накази МОЗ України № 782 від 

29.12.2005, № 624 від 03.11.2008, № 205 від 24.03.2014) Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.   

4. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005  (зі змінами  - Накази МОЗ України № 182 від 

24.03.2009, № 417 від 15.07.2011, № 205 від 24.03.2014) Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги. 

5. Наказ МОЗ України № 255  від 27.04.2006  (зі  змінами  - Наказ МОЗ України № 310  від 

08.06.2007) Про  затвердження  клінічного  протоколу  надання  неонатологічної  допомоги  

дітям  "Жовтяниця новонароджених".  

6. Наказ  МОЗ  України  №  584  від  29.08.2006  Про  затвердження  Протоколу  медичного  

догляду  за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні. 

7. Наказ МОЗ України № 899 від 27.12.2006 Про затвердження клінічного протоколу з 

акушерської допомоги "Тазове передлежання плода".  
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8. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006 Про затвердження клінічного протоколу з 

акушерської допомоги "Дистрес плода при вагітності та під час пологів".  

9. Наказ МОЗ України № 901 від 27.12.2006  (зі змінами  - Наказ МОЗ України № 417 від 

15.07.2011) Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Переношена 

вагітність".  

10. Наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2006 Про затвердження клінічного протоколу з 

акушерської допомоги "Перинатальні інфекції".  

11. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007 Про організацію профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах.  

12. Наказ  МОЗ  України  №  329  від  15.06.2007  Про  затвердження  клінічних  протоколів  

надання медичної  допомоги  з  профілактики  тромботичних  ускладнень  в  хірургії,  

ортопедії  і травматології, акушерстві та гінекології. 

13. Наказ  МОЗ  України  №  484  від  21.08.2008  Про  затвердження  клінічного  Протоколу  

надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами.  

14. Наказ  МОЗ  України  №  502  від  29.08.2008  Про  затвердження  клінічного  протоколу  з 

антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології. 

15. Наказ МОЗ України № 503 від 29.08.2008 Про затвердження методичних рекомендацій 

Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної 

класифікації хвороб  та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду. 

16. Наказ МОЗ України № 624 від 03.11.2008 Про внесення змін до Наказу МОЗ України від 15 

грудня 2003  року  №  582  "Про  затвердження  клінічних  протоколів  з  акушерської  та  

гінекологічної допомоги",  наказу  МОЗ  від  31.12.2004  року  №  676  "Про  затвердження  

клінічних  протоколів  з акушерської та гінекологічної допомоги". 

17. Наказ  МОЗ  України  №  683 від  21.09.2009  Про  затвердження  Протоколу  з  лікування  

дітей  з ретинопатією недоношених.  

18. Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010 Про затвердження методичних рекомендацій 

"Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу".  

19. Наказ МОЗ України №  1177  від  31.12.2010 Про  затвердження  клінічного  протоколу  

"Комплексна допомога під час небажаної вагітності". 

20. Наказ МОЗ  України №  42  від  27.01.2011  Про  затвердження  клінічного  протоколу  з  

акушерської допомоги "Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця".  

21. Наказ  МОЗ  України  №  52  від  02.02.2011  Про  затвердження  Концепції  подальшого  

розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції.  

22. Наказ МОЗ України № 157 від 23.03.2011 Про внесення зміни до Інструкції щодо заповнення 

та видачі медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).  

23. Наказ МОЗ України № 204 від 13.04.2011 Про затвердження та впровадження Примірного 

переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання.  

24. Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 (зі змінами - Накази МОЗ України № 7 від 

09.01.2014, № 59 від 21.01.2014, № 236  від 02.04.2014, № 319 від 06.04.2016, № 353 від 

13.04.2016) Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні.  

25. Наказ МОЗ України № 514 від 15.08.2011 (зі змінами - Наказ МОЗ України № 160 від 

12.03.2012, № 763 від 01.10.2012) Про затвердження Примірного статуту Перинатального 

центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу 

охорони здоров'я.  

26. Наказ МОЗ України №  715  від  28.10.2011 Про подальше  впровадження Розширеної  

Ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини" в Україні.  
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27. Наказ МОЗ  України №  882  від  06.12.2011  Про  затвердження  Змін  до  Інструкції  про  

порядок видачі  документів, що  засвідчують  тимчасову  непрацездатність  громадян  (Наказ 

МОЗ України № 455 від 13.11.2001).  

28. Наказ МОЗ України № 976 від 27.12.2011 Про затвердження клінічного протоколу з 

акушерської допомоги "Вагінальні пологи після кесаревого розтину".  

29. Наказ  МОЗ  України  №  977  від  27.12.2011  Про  внесення  змін  до  наказу  МОЗ  України  

від 15.12.2003  року №  582  "Про  затвердження  клінічних  протоколів  з  акушерської  та  

гінекологічної допомоги" (клінічний протокол "Кесарів розтин").  

30. Наказ  МОЗ  України  №  236  від  04.04.2012  Про  організацію  контролю  та  профілактики 

післяопераційних гнійно-запальних  інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними 

до дії антимікробних препаратів. 

31. Наказ МОЗ України № 276 від 20.04.2012 Про затвердження Переліку тканин і клітин людини, 

з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.  

32. Наказ  МОЗ  України  №  384  від  24.05.2012  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  при  артеріальній  

гіпертензії  (АКН Розділ 10. Артеріальна гіпертензія у вагітних).  

33. Наказ МОЗ України № 764 від 01.10.2012 Про затвердження Клінічного протоколу з 

акушерської допомоги  "Ведення  вагітності  і  пологів  у  вагітних  із  пренатально  

встановленими  вродженими вадами серця плода".  

34. Наказ  МОЗ  України  №  1053  від  14.12.2012  Про  апробацію  методології  дослідження 

важкої материнської захворюваності, що становить загрозу для життя жінки. 

35. Наказ МОЗ України № 787 від 09.09.2013 (зі змінами - Наказ МОЗ України № 165 від 

06.03.2014)  

36. Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні.  

37. Наказ МОЗ України № 795 від 11.09.2013 Про моніторинг клінічних індикаторів якості 

медичної допомоги.  

38. Наказ  МОЗ  України  №  1024  від  28.11.2013  Про  затвердження  Порядку  транспортування 

новонароджених дітей високого перинатального ризику в Україні.  

39. Наказ  МОЗ  України  №  1031  від  29.11.2013  Про  затвердження  порядку  обліку  та  

розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді.  

40. Наказ  МОЗ  України  і  МВС  України  №  1095/1239  від  17.12.2013  Про  затвердження  

форм  документів про дитину, покинуту в пологовому будинку,  іншому закладі охорони 

здоров'я або яку відмовилися  забрати батьки  чи  інші  родичі,  про підкинуту  чи  знайдену  

дитину  та  Інструкцій про порядок їх заповнення.  

41. Наказ  МОЗ  України  №  34  від  15.01.2014  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги.  

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

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї. 

43. Наказ МОЗ України №  205  від  24.03.2014 Про  внесення  змін до наказів Міністерства  

охорони здоров'я України  від  29  грудня  2005  року №  782  та  від  31  грудня  2004  року №  

676 (Акушерські кровотечі. Геморагічний шок в акушерстві. Синдром ДВЗ в акушерстві).  

44. Наказ  МОЗ  України  №  225  від  28.03.2014  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  з  початкової,  

реанімаційної  і післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні.  

45. Наказ МОЗ України № 232 від 02.04.2014 Про затвердження Порядку контрольованої 

стимуляції яєчників при заплідненні "ін вітро" у жінок із безпліддям.  
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46. Наказ  МОЗ  України  №  236  від  02.04.2014  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки 

матки.  

47. Наказ  МОЗ  України  №  620  від  04.09.2014  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі.  

48. Наказ  МОЗ  України  №  1014  від  26.12.2014   Про  затвердження  нормативно-правових  

актів з питань конфіденційного дослідження випадків материнської смерті. 

49. Наказ  МОЗ  України  №  1021    від  29.12.2014  Про  затвердження  та  впровадження  

медико-технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  при  цукровому  

діабеті  1  типу  у молодих  людей  та  дорослих  (УКПМД Розділ  4.11. Ведення  вагітних,  

хворих  на  цукровий  діабет 1 типу: прегестаційний і гестаційний цукровий діабет; АКН 

Розділ 10. Клінічна настанова «Діабет і вагітність».    

50. Наказ МОЗ України № 51 від 06.02.2015  Про затвердження Порядку транспортування 

вагітних, роділь та породіль в Україні.  

51. Наказ  МОЗ  України  №  205  від  08.04.2015  Про  затвердження  Порядку  надання  медичної 

допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю.  

52. Наказ  МОЗ  України  №  396   від  30.06.2015  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку молочної залози.  

53. Наказ  МОЗ  України  №  494   від  07.08.2015  Про  деякі  питання  придбання,  перевезення, 

зберігання,  відпуску,  використання  та  знищення  наркотичних  засобів,  психотропних  

речовин  і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.  

54. Наказ  МОЗ  України  №  709  від  02.11.2015  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії.  

55. Наказ МОЗ України № 905  від 28.12.2015 Про  затвердження критеріїв,  за якими 

визначаютьсявипадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації. 

56. Наказ  МОЗ  України  №  916  від  30.12.2015  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  при  медикаментозній  

алергії, включаючи анафілаксію.  

57. Наказ МОЗ України №  29  від  21.01.2016 Про  внесення  змін  до  первинних  облікових форм 

та інструкцій щодо їх заповнення (форми № 096/о "Історія вагітності та пологів"; № 097/о 

"Медична карта новонародженого"; № 003-1/о "Медична карта переривання вагітності"; № 

003/о "Медична карта стаціонарного хворого; № 066/о " Карта пацієнта, який вибув із 

стаціонару").  

58. Наказ  МОЗ  України  №  319  від  06.04.2016  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при генітальному 

ендометріозі.  

59. Наказ  МОЗ  України  №   353 від    13.04.2016  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  при  аномальних  маткових 

кровотечах.  

60. Наказ  МОЗ  України  №  449 від  16.05.2016  Про  затвердження  та  впровадження  медико-

технологічних  документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  «Профілактика  передачі  

ВІЛ  від матері до дитини». 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. http://motherandchild.org.ua/ukr/topics/obstetrics/ Україно-швейцарська Програма «Здоров’я 

матері та дитини». 

2. http://www.library.gov.ua/ Національна наукова медична бібліотека україни. 

3. http://obstetrics-ua.com/ Акушерство та гінекологія. Анонси, зарубіжні та вітчизняні новини.  
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4. http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/national_sciences_med/ Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського. 

5. http://ipag-kiev.org.ua/ Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

Національної академії медичних наук України». 

6. http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/ Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика. 

7. http://www.medvedev.ua/knowledge-base/link/reestr_MOZ.html/ Реєстр медико-технологічних 

документів.    

8. http://www.aagu.com.ua/ Сайт асоціації акушерів-гінекологів України.  

9. http://praesens.ru/ Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак». 

10. http://akusher.org.ua/ Акушерство и гинекология. Профессиональный ресурс для 

практикующих акушеров-гинекологов. 

11. http://www.aig-journal.ru/ Научно-практический журнал «Акушерство и гинекология». 

12. http://extempore.info/ Журнал «З турботою про жінку».  

13. http://mazg.com.ua/ Журнал «Медицинские аспекты здоровья женщины». 

14. http://med-expert.com.ua/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/ Журнал «Здоровье женщины». 

15. http://reproduct-endo.com.ua/ Журнал «Репродуктивная эндокринлогия». 

16. http://health-ua.com/category/newspaper/tn_ginekologiya_akusherstvo_reproduktologiya/Медичний 

портал «Здоров’я України» тематичні номери з акушерства та гінекології.  

17. http://medical-diss.com/akusherstvo-i-ginekologiya/ Авторефераты и диссертации по теме 

акушерство и гинекология. 

18. http://fetalmedic.com/ Сайт кафедры акушерства, гинекологии и медицины плода 

Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. 

19. http://www.moz.gov.ua/ Сайт Міністерства охорони здоров’я України. 

20. http://www.medsim.com.ua/ Винницкий центр симмуляционной медицины.  

21. http://scholar.google.com.ua/ Сайт Google академии. 

22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Pubmed US National Library of Medicine. National Institutes 

of Healthabase. 

23. http://webofknowledge.com/ Web of science. 

24. http://www.rcog.org.uk/ The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 

25. http://openmedcom.ru/ Открытые медицинские коммуникации. Проект дистанционного 

образования для врачей. 

 


