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адреса: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 17-А; КНП «Обласний перинатальний центр» 

Запорізької обласної ради 

і 

2. Анотація курсу: 

Семестр(и): 1-6.  

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 80 

год., самостійна робота – 260 год., кількість кредитів ЄКТС – 12.  

Мета курсу: згідно з вимогами Освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора 

філософії навчальна дисципліна «Сучасне акушерство та гінекологія» забезпечує набуття 

аспірантами наступних 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: здатність до підвищення професійної кваліфікації; здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, здатність генерувати ідеї; здатність до спілкування у професійному 

середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт;  

- спеціальні (фахові, предметні): здатність до розуміння предметної області за обраним науковим 

напрямом та освітньою діяльністю; здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері 

медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези; здатність 

формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження; здатність 

обирати методи та кінцеві цілі дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту; 

володіння сучасними методами наукового дослідження; здатність інтерпретувати результати 

наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення; здатність до впровадження 

нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства; здатність 

представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів; здатність до організації та реалізації педагогічної 

діяльності; здатність до лідерства, керування колективом; дотримання етики та академічної 

доброчесності. 

 

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; 

mailto:yuriy.krut@ukr.net
mailto:svg.zp.ua@gmail.com


- 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; 

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

ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пре-реквізити, ко-реквізити і пост реквізити): в межах 

третього (освітньої-наукового) рівня (див. структурно-логічна схема Освітньо-наукової 

програми).  

Зміст дисципліни: 8 змістових модулів, 26 тем: 

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. 

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

- Тема 3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 

- Тема 4. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.  

Змістовий модуль 2. Патологічний перебіг вагітності. 



- Тема 5. Аномалії положення та передлежання плода. 

- Тема 6. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. 

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

- Тема 8. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. 

- Тема 9. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 

- Тема 10. Невиношування вагітності. 

 

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду. 

- Тема 11. Вузький таз. Пологи при неправильному положенні, тазовому передлежанні плода та 

багатоплідній вагітності. 

- Тема 12. Аномалії скоротливої діяльності матки. 

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

періоді.  

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

- Тема 15. Оперативне акушерство.  

- Тема 16. Пологовий травматизм. 

- Тема 17. Післяпологові септичні захворювання. 

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи. 

- Тема 18. Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. 

Загальна симптоматологія в гінекології. 

- Тема 19. Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології.  

- Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології. 

- Тема 20. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз. 

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

новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні 

захворювання, які потребують невідкладної допомоги. 

- Тема 22. Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

- Тема 23. «Гострий живіт» в гінекології. 

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї. 

- Тема 24. Неплідний шлюб. 

- Тема 25. Планування сім’ї. 

Змістовий модуль 8. Перинатальна патологія. Фармакотерапія в акушерстві. 

- Тема 26. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. 

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота аспірантів, індивідуальні 

консультації; дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та 

освітніх ресурсів). 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна. 

Форми підсумкового контролю: 6 заліків (1–6 семестри). 

Засоби діагностики успішності навчання: написання тестових, ситуаційних, клінічних, 

розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії, питання 

для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

3. Оцінювання: 

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

оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (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 

модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому 



контрольному занятті з модуля. Форми проведення ПМК 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. 

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 після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому контрольному 

занятті. До ПМК 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. 

 

4. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 


