
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

Чортківський державний медичний колледж

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник у -р --

оров’я 
нопільської 

ЦІЇ

ПРОГРАМА

циклу удосконалення

акушерок жіночих консультацій 

та оглядових кабінетів 

«АКУШЕРСТВО»

Чортків 2017



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з відривом від виробництва і розрахована 144 години.
Теоретична частина складається з 68 год., практична -  36 год., самостійна 

робота -  40 год.
Програма передбачає вивчення наступних розділів:
-  спеціальна частина;
-  невідкладна медична допомога;
-  природне планування сім’ї;
-  інфекційний контроль;
-  основи медичної інформатики;
-  медична психологія з основами біоетики.

Слухачів ознайомлюють з новітніми питаннями в акушерсько- 
гінекологічній практиці, висвітлюють нові методи діагностики, лікування та 
профілактики захворювань гінекологічних хворих.

Програма передбачає підготовку та удосконалення акушерок жіночих 
консультацій та оглядових кабінетів.

Охорона здоров’я матері і дитини -  відповідальне завдання, яке стоїть перед 
медичною наукою і органами охорони здоров’я. Вона включає профілактику і 
зниження факторів ризику несприятливого протікання вагітності і пологів, 
перинатальної патології і смертності, зниження числа і гінекологічних 
захворювань, регуляцію народжуваності, зміцнення сім’ї, підвищення 
працездатності жінки. Вирішення цієї проблеми буде сприяти розв’язанню 
багатьох соціальних і медичних проблем.

Мета циклів удосконалення для акушерок жіночих консультацій -  
підвищення рівня теоретичних і практичних знань у відповідності з рівнем 
наукових досягнень в галузі акушерства і гінекології. З цією метою в 
програму включені основні розділи акушерства та гінекології. Для проведення 
занять залучаються висококваліфіковані спеціалісти, які мають достатній досвід 
практичної роботи за фахом.

В розділі акушерства слухачі повинні ознайомитися з принципами 
організації акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, сучасними методами 
профілактики, діагностики і лікування різних ускладнень вагітності. 
Необхідно звертати увагу слухачів на роль психопрофілактики вагітних жінок, 
антенатальну охорону плода, вплив умов праці на вагітність.

В розділі гінекології слухачі знайомляться з методами діагностики, 
лікування, профілактики, і догляду гінекологічних хворих. Звертається особлива 
увага на виявлення і оздоровлення хворих з передраковими захворюваннями 
статевих органів жінки. Слухачі повинні освоїти методику організації 
профілактичних оглядів жінок, організацію і методику проведення санітарно- 
освітніх бесід серед жінок.

Велику увагу на циклі вдосконалення акушерок жіночих консультацій 
приділяють справі збору анамнезу, допомозі лікарю в проведенні обстеження, 
догляду за вагітними жінками і гінекологічними хворими, профілактиці 
захворювань в умовах жіночої консультації.



Під час проведення теоретичних, практичних та семінарських занять 
рекомендовано широко використовувати активні методи навчання: проблемний 
метод, ситуаційні задачі, метод “круглого столу”, метод “мозкового штурму”, 
ділові ігри.

По закінченні курсу навчання проводиться екзамен у вигляді тестового 
контролю.

Метою циклу удосконалення акушерок жіночих консультацій та оглядових 
кабінетів є:

-  післядипломна підготовка фахівців, які володіють значним обсягом 
теоретичних та практичних знань з питань акушерства і гінекології, 
методів і форм роботи акушерки на дільниці;

-  формування системних знань з питань анатомії, фізіології жінки у різні 
вікові періоди, вміти діагностувати вагітність, оцінювати ризики, які 
можуть бути під час вагітності, вміти розпізнати гінекологічне 
захворювання, розуміти призначення лікаря і дбати про профілактику 
гінекологічних захворювань;

-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 
здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України з питань охорони здоров’я матері і дитини, нові методи 
діагностики та лікування основних захворювань, екологічний та 
санітарно-епідеміологічний стан регіону, України.

Основними завданнями є:
-  оновлення знань у галузі акушерства і гінекології на основі сучасних 

досягнень медичної науки;
-  аналіз робочої документації акушерки на дільниці;
-  вивчення різних методів догляду за здоровою жінкою, за жінкою під час 

вагітності і жінкою, хворою на гінекологічне захворювання;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я;
-  працювати самостійно або під керівництвом лікаря;
-  дотримуватися правил безпеки та особистої гігієни;
-  вести медичну документацію;
-  постійно вдосконалювати свій професійний рівень.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен: 
знати:

-  принципи роботи поліклініки і жіночої консультації;
-  медичну документацію;
-  анатомічні і фізіологічні зміни в організмі жінки різного віку;
-  як проводиться диспансеризація вагітних;
-  які зміни відбуваються в організмі вагітної;
-  які нові технології введені для лікування гестозів;
-  як на даний момент ведуть жінок з невиношуванням;
-  за яких умов у вагітність може бути переношеною;
-  які захворювання можуть супроводжувати жінку при вагітності;



сучасні методи обстеження гінекологічних хворих; 
симптоматику інфекційних захворювань жіночих статевих органів; 
правила техніки безпеки, охорони праці.

вміти:
заповнювати медичну документацію; 
підготувати пацієнтку до огляду; 
збирати анамнез;
здійснювати акушерський догляд за здоровими і хворими жінками в 
умовах дільниці;
надавати допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології в 
межах своєї компетенції;
асистувати лікарю під час огляду жінки, на прийомі та при проведенні 
медичних маніпуляцій.



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

чальної роботи 

І.А. МИРОНЧУК 
2017 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

циклу удосконалення 

акушерок жіночих консультацій та оглядових кабінетів

№
з/п Найменування розділів

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5 6
І Акушерство і гінекологія 108 48 ЗО ЗО

1.1.

Організація акушерсько- 
гінекологічної допомоги в Україні. 
Диспансеризація вагітних і методи 
їх обстеження

6 2 2 2

1.2.
Діагностика і визначення терміну 
вагітності. Фізіологічні зміни в 
організмі вагітної жінки

8 4 2 2

1.3.

Фактори ризику акушерської, 
екстрагенітальної і перинатальної 
патології. Групи підвищеного 
ризику

4 2 - 2

1.4.
Антенатальна охорона плода. 
Прогноз потомства. Багатоплідна 
вагітність

4 2 2 -

1.5.
Гестози першої і другої половини 
вагітності. Прееклампсія і 
еклампсія

8 4 2 2

1.6.

Невиношування вагітності. 
Діагностика, лікування і 
профілактика. Пролонгована 
вагітність

6 2 2 2

1.7. Екстрагенітальна патологія і 
вагітність 8 4 2 2

1.8. Кровотечі під час вагітності, при 
пологах і в післяпологовому періоді 6 2 2 2

1.9. Запальні захворювання у вагітних. 6 2 2 2



Післяпологові запальні 
захворювання специфічної і 
неспецифічної етіології

1.10. Сучасні методи обстеження 
гінекологічних хворих 8 4 2 2

1.11. Нормальний менструальний цикл і 
його патологія. 8 4 2 2

1.12.
Запальні захворювання жіночих 
статевих органів неспецифічної 
етіології

6 2 2 2

1.13.
Запальні захворювання жіночих 
статевих органів специфічної 
етіології

6 2 2 2

1.14. Доброякісні пухлини жіночих 
статевих органів. Ендометріоз 6 2 2 2

1.15
Передракові і злоякісні 
захворювання жіночих статевих 
органів. Пухлини трофобласту

8 4 2 2

1.16. Невідкладні стани в акушерстві і 
гінекології 10 6 2 2

II Невідкладна медична допомога 16 8 4 4

2.1.
Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі

16 8 4 4

III Інфекційна безпека, інфекційний 
контроль 6 4 2

3.1. Санітарно-протиепідемічний режим у 
закладах охорони здоров’я 2 2

3.2. Актуальні питання профілактики 
ВІЛ та інфекційних захворювань 4 2 2

IV Природне планування сім’ї 6 4 2

4.1. Біологічні основи плідності жінки 
та чоловіка 2 2

4.2. Методи розпізнавання плідності 4 2 2

V Медична психологія з основами 
біоетики 4 2 2

5.1.

Психологія та етика в 
медсестринстві. Моральність 
людських дій в біомедичній галузі 
та охороні здоров’я

2 2

5.2 Психологічні аспекти спілкування 2 2
VII Основи медичної інформатики 2 2

6.1. Використання комп’ютерної 
техніки в медицині 2 2

Екзамен 2 2
Всього: 144 68 36 40



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з навчальної роботи 

Щ  І.А. МИРОНЧУК
2017 р.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5 6

1.1.

Організація акушерсько- 
гінекологічної допомоги в Україні. 
Диспансеризація вагітних і методи 
їх обстеження

6 2 2 2

1.2.
Діагностика і визначення терміну 
вагітності. Фізіологічні зміни в 
організмі вагітної жінки

8 4 2 2

1.3.

Фактори ризику акушерської, 
екстрагенітальної і перинатальної 
патології. Групи підвищеного 
ризику

4 2 - 2

1.4.
Антенатальна охорона плода. 
Прогноз потомства. Багатоплідна 
вагітність

4 2 2 -

1.5.
Гестози першої і другої половини 
вагітності. Прееклампсія і 
еклампсія

8 4 2 2

1.6.

Невиношування вагітності. 
Діагностика, лікування і 
профілактика. Пролонгована 
вагітність

6 2 2 2

1.7. Екстрагенітальна патологія і 
вагітність 8 4 2 2

1.8. Кровотечі під час вагітності, при 
пологах і в післяпологовому періоді 6 2 2 2

1.9.

Запальні захворювання у вагітних. 
Післяпологові запальні 
захворювання специфічної і 
неспецифічної етіології

6 2 2 2

1.10. Сучасні методи обстеження 
гінекологічних хворих 8 4 2 2



1.11.
Нормальний менструальний цикл у 
жінки. Патологія менструального 
циклу

8 4 2 2

1.12.
Запальні захворювання жіночих 
статевих органів неспецифічної 
етіології

6 2 2 2

1.13.
Запальні захворювання жіночих 
статевих органів специфічної 
етіології

6 2 2 2

1.14. Доброякісні пухлини жіночих 
статевих органів. Ендометріоз 6 2 2 2

1.15
Передракові і злоякісні 
захворювання жіночих статевих 
органів. Пухлини трофобласту

8 4 2 2

1.16. Невідкладні стани в акушерстві і 
гінекології 10 6 2 2

Всього: 108 48 ЗО ЗО

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № від ”^ 5 ” р



Теми лекційних занять

0 з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.
год.

1.

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. 
Диспансеризація вагітних і методи їх обстеження.

Історія розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. 
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Задачі 
жіночої консультації.

Методи обстеження вагітних: анамнез, об’єктивний огляд 
(вимірювання тазу, ваги, артеріального тиску, огляд в дзеркалах, 
бімануальний огляд). Лабораторні обстеження вагітних при першому 
відвідуванні жіночої консультації і в динаміці спостереження. 
Обстеження вагітних з груп ризику.

Санітарно-просвітня робота.

2

2.

Діагностика і визначення терміну вагітності. Фізіологічні зміни в 
організмі вагітної жінки.

Сучасні методи діагностики вагітності в ранніх термінах. Ознаки 
вагітності: сумнівні, ймовірні, достовірні. Імунологічні тести на 
вагітність.

Визначення величини матки в різні терміни вагітності. Прийоми 
Леопольда. Визначення положення плода, передлеглої частини, позиції 
плода.

Фонограма і кардіотокограма плода, амніоскопія, амніоцентез. 
Підготовка вагітних.

Визначення терміну вагітності та передбачуваної дати декретної 
відпустки і пологів за допомогою акушерської лінійки або акушерського 
календаря.

Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки при вагітності.

4

3.

Фактори ризику акушерської, екстрагенітальної і перинатальної 
патології. Групи підвищеного ризику.

Фактори ризику виникнення акушерської і перинатальної патології та 
їх оцінка в балах. Ризик виникнення екстрагенітальної патології під час 
вагітності. Оцінка факторів ризику у балах.

Спостереження за вагітними груп ризику, їх огляд акушером- 
гінекологом, терапевтом, ендокринологом і ін. Індивідуальний план 
ведення вагітності і пологів, терміни госпіталізації вагітних з груп 
ризику в стаціонар.

Лікування ускладнень вагітності в умовах жіночої консультації, 
своєчасне скерування хворих в стаціонар та вирішення питання про 
переривання вагітності у вагітних з груп високого ризику.

2

4.

Антенатальна охорона плода. Прогноз потомства. Багатоплідна 
вагітність.

Вплив різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 
плід. Внутрішньоутробні ураження плода. Контингент жінок з 
підвищеним ризиком уражень плоду. Заходи, які проводяться з метою

2
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антенатальної охорони плоду.
Критичні періоди вагітності, їх значення в профілактиці і 

попередженні уражень плода.
Вагітні груп підвищеного ризику виникнення перинатальної 

патології.
Спадкові хвороби: хвороба Дауна, синдром Шершевського-Тернера. 

Фетопатії. Ембріопатії. Бластопатії.
Вроджені хвороби плода, вроджені пневмонії, піодермії і ін. 

Значення статі плода у виникненні спадкової патології.
Причини багатоплідної вагітності. Діагностика і перебіг 

багатоплідної вагітності. Допомога під час пологів при багатоплідній 
вагітності. Профілактика ускладнень під час багатоплідної вагітності.

5.

Гестози першої і другої половини вагітності. Прееклампсія і 
еклампсія.

Прегестоз. Методи виявлення.
Етіологія, патогенез гестозів. Класифікація гестозів, Частота гестозів 

при вагітності.
Ранні гестози вагітності: слинотеча, блювота, надмірна блювота 

вагітних.
Рідкі форми ранніх гестозів вагітних: гостра жовта дистрофія 

печінки, бронхіальна астма, остеомаляція, хорея і ін.
Пізні гестози вагітності: набряки вагітних, прееклампсія, еклампсія. 

Оцінка ступеня важкості гестозу. Поєднані гестози.
Роль акушерки жіночої консультації у виявленні прегестозу і 

профілактиці пізніх гестозів вагітності. Покази для скерування хворих з 
гестозом вагітних в стаціонар.

4

6.

Невиношування вагітності. Діагностика, лікування і 
профілактика. Пролонгована вагітність.

Визначення невиношування вагітності. Частота самовільних абортів. 
Звичні викидні. Причини самовільних абортів.

Діагностика самовільного аборту. Класифікація самовільних абортів. 
Клініка загрози переривання вагітності, аборту в ходу, неповного і 
повного аборту, шийкового аборту і аборту, що не відбувся. Покази для 
госпіталізації. Лікування загрози переривання вагітності. 
Інструментальна ревізія порожнини матки. Ускладнення при проведенні 
аборту і після нього, їх лікування.

Інфікований аборт. Аборт, проведений поза лікувальним закладом.
Формування груп ризику невиношування. Принцип ведення вагітних 

жінок групи ризику з невиношування. Профілактика невиношування 
вагітності.

Пролонгована вагітність. Причини, діагностика,тактика акушерки.

2

7.

Екстрагенітальна патологія і вагітність.
Стан серцево-судинної системи у вагітних. Вагітність у хворих на 

ревматизм і вади серця. Сумісне з терапевтом обстеження вагітних. 
Покази для переривання вагітності. Покази для госпіталізації при 
вагітності і для планового розродження.

4
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Перебіг вагітності у хворих на гіпертонічну хворобу. Особливості 
перебігу гіпертонічної хвороби при вагітності. Зв’язок гіпертонічної 
хвороби з пізніми гестозами вагітності. Терміни госпіталізації вагітних з 
гіпертонічною хворобою.

Перебіг вагітності при цукровому діабеті. Перебіг цукрового діабету 
при вагітності. Особливості ведення вагітних з цукровим діабетом. 
Покази для переривання вагітності. Терміни планової госпіталізація та 
скерування в стаціонар для планового розродження.

Пієлонефрит вагітних. Діагностика, клініка, лікування при 
пієлонефриті.

Перебіг вагітності у хворих з захворюваннями крові, нирок, печінки 
органів дихання та ін.

8.

Кровотечі під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді.
Класифікація акушерських кровотеч. Частота.
Кровотечі першої половини вагітності, пов’язані з самовільним 

перериванням вагітності, штучними абортами (позалікарняним, 
інфікованим), позаматковою вагітністю, міхурцевим занеском, варикозно 
розширеними венами статевих органів і ін.

Кровотечі другої половини вагітності, пов’язані з передлежанням 
плаценти, відшаруванням нормально розташованої плаценти, розривом 
матки під час вагітності по старому післяопераційному рубцю.

Кровотечі у пологах: аномалії прикріплення плаценти, гіпотонічні і 
атонічні кровотечі.

Визначення кількості втраченої крові, фізіологічної пограничної і 
патологічної крововтрати.

Геморагічний шок. Ступені геморагічного шоку.
ДВЗ-синдром. Діагностика, клініка, лікування.
Роль акушерки при виникненні акушерських кровотеч. Методи 

боротьби з кровотечею.
Кровотечі у віддаленому післяпологовому періоді, пов’язані з 

плацентарним поліпом, і допомога при них.

2

9.

Запальні захворювання у вагітних. Післяпологові запальні 
захворювання специфічної і неспецифічної етіології.

Специфічні і неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих 
органів при вагітності. Діагностика, клініка, лікування.

ТОКСН-комплекс та необхідність його визначення під час вагітності.
Уреоплазмова інфекція. Діагностика клініка. Сучасні методи 

лікування.
Герпес статевих органів, гострокінцеві кондиломи, цитомегаловірусу 

вагітних. Діагностика, клініка, особливості лікування при вагітності.
Вроджений і набутий токсоплазмоз. Діагностика: реакція зв’язування 

комплементу, внутрішньошкірна проба. Клінічна картина. Лікування при 
вагітності і при вагітності. Профілактика токсоплазмозу.

Визначення післяпологових інфекційних захворювань. Етіологія і 
патогенез післяпологової інфекції. Класифікація за Сазоновим і 
Бартельсом.

2
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Етапи післяпологової інфекції. Головні моменти, які зумовлюють 
розвиток післяпологової інфекції. Шляхи поширення післяпологової 
інфекції в організмі. Клініка післяпологових гнійно-септичних процесів. 
Стерті і атипові форми післяпологової інфекції в організмі.

Післяпологова виразка, ендометрит, пельвіоперитоніт, 
Післяпологовий тромбофлебіт вен тазу і метротромбофлебіт. 
Генералізована інфекція розлитого перитоніту, сепсис.

Післяпологовий мастит, форми маститу. Діагностика, клінічна 
картина, лікування. Покази для виключення лактації.

Основні принципи лікування післяпологової інфекції.

10.

Сучасні методи обстеження гінекологічних хворих.
Завдання жіночої консультації стосовно організації обслуговування 

гінекологічних хворих. Профілактичні огляди. Диспансеризація.
Обстеження гінекологічних хворих. Основні функції статевої 

системи жінки: менструальна, дітородна, секреторна.
Основні симптоми гінекологічних захворювань: біль, білі, кровотечі, 

непліддя, порушення менструального циклу, працездатності, загального 
стану та функції сусідніх органів.

Методи обстеження гінекологічних хворих: анамнез, огляд зовнішніх 
статевих органів, огляд в дзеркалах, бімануальне обстеження.

Додаткові методи обстеження: кольпоскопія, цитологічне 
дослідження, кольпоцитологія, бактеріологічне і бактеріоскопічне 
обстеження, ультразвукове сканування.

Рентгенологічне обстеження: метросальпінгографія, біконтрастна 
пневмографія, рентгенограма черепа (турецького сідла).

Ендоскопічні методи обстеження: гістероскопія, діагностична і 
хірургічна лапароскопія, кульдоскопія, покази і протипокази.

4

1.

Нормальний менструальний цикл та його патологія.
Фізіологія менструального циклу у жінки. Гормональна регуляція 

менструального циклу. Циклічні зміни в організмі жінки відповідно до 
фаз менструального циклу.

Порушення менструального циклу. Класифікація: аменорея, 
гіпоменструальний синдром, гіперменструальний синдром, 
дисфункціональні маткові кровотечі, альгодисменорея. Діагностика. 
Клініка. Основні принципи лікування порушень менструального циклу в 
залежності від віку хворої.

Основні тести функціональної діагностики: базальна температура, 
симптоми “зіниці” і “папороті”, оцінка шийкового слизу. 
Кольпоцитологія.

Патогістологічне дослідження ендометрію.
Основні принципи лікування порушень менструального циклу.

4

2.

Запальні захворювання жіночих статевих органів неспецифічної 
етіології.

Визначення запального процесу неспецифічної етіології. Шляхи 
поширення інфекції в організмі.

Класифікація запальних процесів жіночих статевих органів.

2
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Неспецифічні запальні захворювання зовнішніх статевих органів, 
піхви, шийки матки. Кольпіт і його класифікація.

Неспецифічні запалення матки: ендометрит, ендоміометрит. 
Параметрит і пельвіоперитоніт неспецифічної етіології.
Неспецифічні запалення придатків матки: сальпінгіт, оофорит, 

аднексит.
Діагностика запальних процесів жіночих статевих органів.
Основні принципи лікування запальних процесів.
Профілактика запальних захворювань.

Хворі, які підлягають диспансерному обліку.

13.

Запальні захворювання жіночих статевих органів специфічної 
етіології.

Визначення запальних захворювань гені алій специфічної етіології.
Трихомоніаз жіночих статевих органів. Етіологія і патогенез 

трихомоніазу. Ураження трихомоніазом сусідніх органів: уретри, 
цервікального каналу, прямої кишки.

Діагностика трихомоніазу. Клініка гострого і хронічного 
трихомонадного процесу геніталій у жінок.

Основні принципи лікування трихомоніазу. Ефективність лікування. 
Критерії вилікованості.

Гонорейне ураження статевих органів жінки. Етіологія і патогенез 
гонореї. Шляхи передачі інфекції. Діагностика свіжої гонореї.

Діагностика хронічної гонореї, методи провокації, лабораторні 
обстеження: мазки, посіви, місця забору мазків на гонорею.

Клініка гострої і хронічної гонореї. Основні принципи лікування 
гонореї при різних стадіях захворювання. Критерії вилікованості при 
гонореї. Профілактика гонореї.

Хламідіоз жіночих статевих органів. Етіологія, патогенез, методи 
діагностики, клініка, основні принципи лікування хламідійної інфекції.

Мікоплазмова інфекція в організмі. Діагностика, клініка, сучасні 
методи лікування.

Туберкульоз жіночих статевих органів. Етіологія. Патогенез. 
Поєднання генітального і екстрагенітального туберкульозу. Діагностика 
туберкульозу. Особливості клініки, невідповідність клінічних симптомів 
і змін в жіночих статевих органах. Специфічні туберкулінові реакції, 
бактеріоскопічне і бактеріологічне обстеження хворих з туберкульозом 
геніталій. Основні принципи лікування, профілактика туберкульозу 
жіночих статевих органів.

СНІД. Етіологія. Патогенез. Нормативні бази ведення ВІЛ- 
інфікованих вагітних.

2

14.

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз.
Міома матки. Етіологія і патогенез міоми матки. Клініка і 

діагностика міоми матки. Ускладнення при міомі матки: порушення 
функцій сусідніх органів, некроз міоматозного вузла.

Міома матки і вагітність. Перебіг вагітності у хворих з міомою 
матки. Лікування міоми матки: консервативне, хірургічне (покази).

2
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Класифікація пухлин яйника. Кіста і кістома яйника. Доброякісні 
пухлини яйника: фолікулярна, лютеїнова, параоваріальна кісти. Кістоми 
яйника: ціліоепітеліальна, сосочкова, псевдомуцинозна, псевдоміксома. 
Герміногенні і гормонопродукуючі пухлини яйника.

Кіста бартолінієвої залози і гартнерового ходу.
Ендометріоз жіночих статевих органів. Етіологія і патогенез 

ендометріозу. Діагностика. Особливості клінічної картини при 
ендометріозі. Основні методи лікування хворих ендометріозом.

Екстрагенітальний ендометріоз.

15.

Передракові і злоякісні захворювання жіночих статевих органів, 
пухлини трофобласту.

Передракові захворювання жіночих статевих органів. Класифікація.
Передракові захворювання зовнішніх статевих органів: лейкоплакія і 

крауроз вульви.
Передракові захворювання піхви: хронічні кольпіти, лейкоплакія 

піхви.
Фонові захворювання шийки матки: ерозія шийки матки, 

ендоцервіцит, ерозований ектропіон, незакінчена доброякісна зона 
трансформації.

Передракові захворювання шийки матки: лейкоплакія, дисплазія, 
еритроплакія, передракова зона трансформації.

Передракові захворювання тіла матки: залозиста, залозисто-кістозна 
гіперплазія ендометрію, аденоматозна гіперплазія і поліпоз ендометрію.

Передракові захворювання маткових труб: хронічні сальпінгіти, 
тубоваріальні пухлини.

Передракові захворювання яйника.
Сучасні методи діагностики передракових захворювань. Основні 

принципи лікування.
Рак зовнішніх статевих органів. Рак і саркома піхви. Діагностика, 

клініка, лікування.
Рак шийки матки. Роль цитологічного дослідження і кольпоскопії в 

ранній діагностиці раку шийки матки. Класифікація раку шийки матки. 
Клінічні групи. Клініка. Сучасні методи лікування.

Рак тіла матки. Діагностика, класифікація, клініка. Лікування раку 
шийки матки на сучасному етапі.

Рак маткової труби. Діагностика, клініка, лікування.
Рак яйника. Діагностика, класифікація, клініка, лікування.
Міхуровий занесок і хоріонепітеліома. Діагностика, клініка. Сучасні 

погляди на лікування.

4

16.

Невідкладні стани в акушерстві і гінекології.
Розрив матки. Частота розривів матки. Етіологія і патогенез. 

Класифікація розривів матки.
Фонові фактори: обтяжений акушерський анамнез, рубець на матці 

після кесарського розтину або консервативної міомектомії, багатовіддя і 
багатопліддя.

Діагностика загрожуючого розриву матки. Тактика акушерки.

6

14



Діагностика розриву матки, що відбувся. Клініка, лікування.
Профілактика розривів матки.
Емболія навколоплідними водами. Шляхи попадання навколоплідних 

вод в організм матері. Діагностика, клініка, лікування і профілактика.
Тромбоемболія легеневої артерії. Повітряна емболія.
Невідкладні стани, які супроводжуються внутрішньою кровотечею: 

позаматкова вагітність, апоплексія яйника.
Позаматкова вагітність. Частота. Етіологія. Діагностика 

прогресуючої і порушеної позаматкової вагітності. Клініка порушеної 
позаматкової вагітності. Трубний аборт. Клініка трубного аборту. 
Методи консервативного і хірургічного лікування позаматкової 
вагітності.

Апоплексія яйника. Діагностика, клініка, сучасні погляди на 
лікування даної патології.

Кровотечі в гінекології, обумовлені перериванням вагітності і 
порушенням менструального циклу. Діагностика, клініка. Сучасні погляди 
на лікування.

Невідкладні стани, пов’язані з пухлинами яйника: перекрут ніжки 
пухлини яйника, розрив капсули кісти, некроз міоматозного вузла.

Перекрут ніжки пухлини яйника. Діагностика, особливості клінічної 
картини, лікування.

Невідкладні стани, обумовлені ускладненням після проведених 
хірургічних втручань: кровотеча, інфекція. Діагностика, клініка, 
лікування.

17. Всього: 48

Теми практичних занять 
під керівництвом викладача

п/п Теми та короткий зміст заняття Кільк.
год.

1.

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. 
Диспансеризація вагітних і методи їх обстеження.

Санітарно-протиепідемічний режим маніпуляційної, оглядового 
кабінету.

Знайомство з структурою і принципами організації жіночої 
консультації. Документація.

2

2.

Діагностика і визначення терміну вагітності. Фізіологічні зміни в 
організмі вагітної жінки.

Діагностика вагітності в ранньому і пізньому термінах. Проведення 
імунологічних проб на вагітність в ранніх термінах.

Участь в огляді вагітних, вимірювання тазу, обводу живота і висоти 
дна матки, огляд вагітних в дзеркалах. Вимірювання зросту, ваги, 
артеріального тиску. Освоєння прийомів Леопольда. Запис фонограми і 
кардіотокограми плода.

Оцінювання результатів лабораторних обстежень у вагітних.

2

15



3.

Антенатальна охорона плода. Прогноз потомства. Багатоплідна 
вагітність.

Заходи з антенатальної охорони плода в жіночій консультації. 
Профілактика виникнення перинатальної патології.
Вивчення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які 

сприяють виникненню перинатальної патології.
Знайомство з роботою медико-генетичної консультації.
Складання переліку препаратів, які мають тератогенну дію.

2

4.

Гестози першої і другої половини вагітності. Прееклампсія і 
еклампсія.

Роль акушерки у виявленні і профілактиці пізніх гестозів вагітності.
Вимірювання артеріального тиску, визначенні ваги тіла, виявлення 

прихованих набряків, проба на гідрофільність тканин, вимірювання 
добового діурезу, контроль діурезу.

Орієнтування у клінічних аналізах крові і сечі, характерних для 
гестозів вагітних.

Самостійне виконання лікувальних і діагностичних процедур.
Перша допомога при прееклампсії і еклампсії.
Гігієна харчування і дієта вагітних з гестозами.

2

5.

Невиношування вагітності. Діагностика, лікування і 
профілактика. Пролонгована вагітність.

Допомога при кровотечах при самовільному перериванні вагітності, 
вміти диференціювати її від кровотечі при патології шийки матки, при 
кровотечах з піхви, вульви.

Огляд в дзеркалах, бімануальне дослідження.
Роль акушерки при загрозі переривання вагітності, аборті в ходу, 

неповному аборті і аборті, що не відбувся (тІ88есІаЬогІит).
Тактика акушерки при інфікованому аборті. Перша допомога.
Забір матеріалу на кольпоцитологічне дослідження і його оцінка при 

загрозі невиношування.
Участь в огляді вагітних з пролонгованою вагітністю, навчитись 

діагностувати пролонговану вагітність.

2

6.

Екстрагенітальна патологія і вагітність.
Участь в обстеженні вагітних з ревматизмом, вадами серця, 

захворюваннями крові, печінки, нирок і ін.
Оцінювання картини крові у хворих з активним ревматизмом, 

захворюваннями крові, цукровим діабетом.
Відпрацювання техніки забору крові на АСТ, АЛТ, цукор. Навчитись 

вводити інсулін.
Долікарська допомога при гіпоглікемічній і гіперглікемічній комі.
Оксигенотерапія. Відпрацювання техніки внутрішньовенного 

введення препаратів (строфантин, корглікон).
Обстеження хворих з пієлонефритом вагітних.

2

7.
Кровотечі під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді.
Участь у проведенні заходів, скерованих на боротьбу з кровотечами. 

Асистування під час операції вишкрібання порожнини матки.
2
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Освоєння методів виведення з геморагічного шоку.
Забір крові, вивчення експрес-методів при діагностиці гіпотонічних і 

афібриногенемічних кровотеч.
Визначення групи крові, Юі-фактора, проведення проб перед 

гемотрансфузією, підготовка наборів і систем для переливання крові.

8.

Запальні захворювання у вагітних. Післяпологові запальні 
захворювання специфічної і неспецифічної етіології.

Проведення лікувальних процедур при кольпітах специфічної і 
неспецифічної етіології у вагітних.

Проведення внутрішньошкірної проби на токсоплазмоз і оцінювання
її.

Самостійне виконання лікарських призначень. Освоєння методів 
профілактики віддалених наслідків післяпологової інфекції.

Проведення проб на чутливість до антибіотиків. Освоєння методів 
обстеження хворих з післяпологовою інфекцією.

Забір мазків і посівів з піхви на флору і чутливість до антибіотиків. 
Забір крові на гемокультуру. Забір мазків із зіву і носа.

Вимірювання артеріального тиску, пульсу, температури тіла. Техніка 
заповнення крапельниць.

2

9.

Сучасні методи обстеження гінекологічних хворих.
Вивчення схеми анамнезу і об’єктивного огляду гінекологічних 

хворих. Огляд зовнішніх статевих органів, огляд шийки матки в 
дзеркалах.

Відпрацювання техніки забору мазків на флору і цитологічне 
дослідження.

Вимірювання базальної температури, її графічне зображення.
Гінекологічні інструменти і правила їх стерилізації.

2

10.

Нормальний менструальний цикл та його патологія.
Відпрацювання техніки забирання мазків на онкоцитологічне і 

кольпоцитологічне дослідження, правильного оцінювання даних 
базальної температури, симптому “зіниці” і “папороті”, правильного 
вимірювання натягу шийкового слизу.

Участь у ендоскопічних методах обстеження: кольпоскопії, 
гістероскопи; рентгенологічних обстеженнях: метросальпінгографії, 
проведенні рентгенографії черепа.

Вивчення принципів проведення гормональної терапії у хворих при 
порушеннях менструального циклу в різні вікові періоди жінки.

2

11.

Запальні захворювання жіночих статевих органів неспецифічної 
етіології.

Відпрацювання техніки збирання матеріалу для бактеріологічного і 
бактеріоскопічного обстеження.

Виконання діагностичних і лікувальних процедур при різних 
запальних процесах жіночих статевих органів.

Проведення місцевого лікування: ванночки, спринцювання, введення 
тампонів в заднє склепіння піхви.

Лікувальний гінекологічний масаж, аутогемотерапія,

2
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фізіотерапевтичні процедури при гінекологічних захворюваннях.

12.

Запальні захворювання жіночих статевих органів специфічної 
етіології.

Вивчення особливостей забору матеріалу для дослідження при 
запальних захворюваннях геніталій специфічної етіології: при 
трихомоніазі, гонореї, хламідіозі жіночих статевих органів.

Проведення специфічних реакцій на туберкульоз.
Участь у проведенні місцевого лікування. Інстиляції уретри при 

гонореї, змащування шийки матки, ін’єкції в шийку матки.
Забір крові при туберкульозному ендометриті.
Вивчення різних методів провокації при запальних процесах 

специфічної етіології.
Проведення санітарно-освітньої роботи в жіночій консультації з 

метою профілактики запальних процесів жіночих статевих органів 
специфічної етіології.

2

13.

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз.
Огляд хворих з доброякісними пухлинами жіночих статевих органів: 

з міомою матки, кістою яйника. Діагностика пухлин.
Обстеження хворих з ендометріозом жіночих статевих органів. 

Участь у рентгенологічних і ендоскопічних методах обстеження даних 
хворих.

Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур. 
Участь в операції роздільного діагностичного вишкрібання матки.

2

14.

Передракові і злоякісні захворювання жіночих статевих органів, 
пухлини трофобласту.

Освоєння методики гінекологічного обстеження: огляд зовнішніх 
статевих органів, огляд шийки матки в дзеркалах.

Участь у кольпоскопії. Проведення проб з розчином Люголя. 
Бімануальне дослідження.

Проведення підготовки інструментів для діагностичних і лікувальних 
маніпуляцій: біопсії шийки матки, поліпектомії, роздільного 
діагностичного вишкрібання цервікального каналу і порожнини матки і 
ін.

Відпрацювання техніки збирання матеріалу для бактеріологічного і 
онкоцитологічного дослідження.

2

15.

тт • • • • • •••Невідкладні стани в акушерстві і гінекологи.
Огляд хворих з “гострим животом”. Тактика акушерки при “гострому 

животі”, внутрішніх кровотечах.
Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур. 

Участь в операції вишкрібання порожнини матки, пункції черевної 
порожнини через заднє склепіння піхви і ін.

Визначення груп крові, Ші-фактора, проведення проб перед 
гемотрансфузією. Участь у переливанні крові.

2

16. Всього: ЗО
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Теми самостійної роботи

№з/п Теми заняття Кільк.
год.

1. Харчування і гімнастика під час вагітності. 2
2. Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності. 2

3. Групи підвищеного ризику виникнення акушерської, екстрагенітальної і 
перинатальної патології у вагітних. 2

4. Профілактика гестозу, виявлення груп підвищеного ризику. 2

5. Звичні викидні (терміни планової госпіталізації та госпіталізації для 
допологової підготовки). 2

6. Дієта при екстрагенітальних захворюваннях у вагітної жінки. 2
7. Роль акушерки у боротьбі з акушерськими кровотечами. 2
8. Профілактика післяпологових септичних ускладнень. 2
9. Роль акушерки у проведенні профілактичних медичних оглядів. 2
10. Циркадні (добові) ритми гормонів. 2
11. Наслідки перенесених запальних процесів жіночих геніталій. 2
12. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. 2

13. Особливості перебігу ендометріозу під час вагітності, після її 
переривання та після пологів. 2

14. Профілактика передракових захворювань жіночих статевих органів. 2

15. Диференціальна діагностика “гострого живота” в гінекології від 
хіругічної патології. 2

16. Всього: ЗО
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з н а в а л ь н о ї роботи
І.А. МИРОНЧУК 

2017 р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Загальний

обсяг Лекції
Навчальна практика 

під керівництвом 
викладача

Самостійна
робота

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

г. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма. 4 2 2 -

і Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

Всього: 16 8 4 4

)зглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки 
рургічного профілю.

зотокол № ^  від р

олова циклової комісії іол.наук С.М.Хома
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Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.
1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 

постраждалого.
Характеристика термінальних станів. Основні принципи реанімаційних 

заходів при порушенні дихання та кровообігу.
Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх факторів 

навколишнього середовища (термічна та холодова травма, утоплення, 
удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана. 
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.
Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 

хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована травма.
Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. Алгоритм 

невідкладної допомоги.
Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. Стенокардія. 
Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 
Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ: Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього: 8
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Теми практичних занять

№
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на до госпітальному етапі. 

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).
Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 

хворим на догоспітальному етапі.
Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та внутрішній 
кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила накладання 
кровоспинного джгута (джгут САТ Т ш т^иеі, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКТ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього: 4

Теми самостійної роботи

№
з/п Теми заняття Кільк.

год.
1. Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 2

2.
Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 

отруєннях, укусах тварин та комах.
Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього: 4
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ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 

з навчальної роботи
І.А. МИРОНЧУК 

у И  ” А? 2017 р.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

)
Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я. 
Внутрішньолікарняні інфекції. 
Профілактичні заходи

2 2 - -

Актуальні питання профілактики 
інфекційних захворювань. Парентеральні 
інфекції. Профілактика.

4 2 - 2

Всього: 6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки 
педіатричного профілю.

Протокол № від ”/ 3  ” г Ш //  р .

О.П.Петрунів



Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.

1.

Внутрішньолікарняні інфекції.
Причини виникнення та профілактичні заходи. Профілактика 

внутрішньолікарняних інфекцій. Обробка рук, дезінфекція. Види, засоби та 
методи дезінфекційних заходів. Стерилізація. Контроль якості 
передстерилізаційного очищення та стерилізації.

Чинні накази та нормативні документи.

2

2.

Класифікація інфекційних захворювань.
Способи передачі інфекції. Профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження виникнення інфекції.
Профілактика інфекційних захворювань з парентеральним шляхом 

передачі, в тому числі вірусних гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції.
Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 

виконанні професійних обов’язків.

2

Всього: 4

Теми самостійної роботи

№
з/п Теми заняття Кільк.

год.
1. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ. 2

Всього: 2
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ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 

з н а ч ал ь н о ї роботи
І.А. МИРОНЧУК 
_ £ М _ _ 2 0 1 7  р.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ Сім’ї

Кількість годин
№
з/п Тематика Загальний

обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1. Біологічні основи плідності жінки і 
чоловіка 2 2 - -

2. Методи розпізнавання плідності 4 2 - 2
Всього: 6 4 - 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки 
хірургічного профілю.

Протокол № - від ” -^5” <7?  ̂ р .
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Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.

1.

Методи планування сім’ї. Надійність та критерії відбору.
Короткий аналіз існуючих методів контрацепції.
Будова і функції чоловічої та жіночої статевої сфери.
Особливості статевого дозрівання чоловіків. Гормональна регуляція 

чоловічої плідності.
Особливості статевого дозрівання дівчат. Фізіологія менструального циклу. 

Гормональна регуляція менструального циклу. Тривалість репродуктивного 
періоду у жінок.

Відмінність чоловічої і жіночої плідності.
Запліднення, імплантація, вагітність.
Аборт. Соціальні, медичні та релігійні аспекти проблеми.

2

2.

Історія природних методів планування сім’ї.
Календарний метод (метод Кнауса-Огіно), метод спостереження за 

цервікальним слизом (метод Біллігса), температурний метод (метод 
Дюрінга). Симптотермальні методи планування сім’ї. Різновиди 
симптотермальних методів планування сім’ї -  австрійський (Ратцера), 
бірмінгемський (Дж. Кіплей та А. Флінн), американський (Ліги “Подружжя 
Подружжю”) та інші. Симптотермальний метод: спостереження за 
цервікальним слизом, базальною температурою, станом шийки матки. 
Визначення плідних та неплідних днів циклу.

2

Всього: 4

Теми самостійної роботи

м
з/п Теми заняття Кільк.

год.

1. Основні показники репродуктивного здоров’я. Різні форми циклів у житті 
жінки. 2

Всього: 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 

з н а ч ал ь н о ї роботи
І.А. МИРОНЧУК 

гМ3 2017 р.

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ БІОЕТИКИ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1.

Психологічні основи спілкування. 
Аспекти міжособового спілкування. 
Основні принципи в сестринській 
справі

2 2 - -

2.
Психологія та етика в медсестринстві. 
Значення принципів біоетики та 
загальні напрямки її розвитку

2 - - 2

Всього: 4 4 - 2

Робоча програма розглянута на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю. 

Голова циклової комісії Т. А. Солоденко

Протокол від «Л%> 20/т|г. № ^
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Теми лекційних занять

м
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.

1.

Психологічні основи спілкування. Аспекти міжособового 
спілкування. Основні принципи в сестринській справі

Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості спілкування 
медичної сестри з хворим.

Культура поведінки і етика взаємовідносин медичних працівників. Етика 
взаємин в умовах стаціонару. Етика медичних працівників в умовах поза 
лікарняних лікувальних закладів. Етика взаємин між середніми медичними 
працівниками і хворими. Етика з родичами і близькими.

Специфіка взаємин середнього медичного працівника і хворого при 
різних захворюваннях.

2

Всього: 2

Теми самостійної роботи

№
з/п Теми заняття Кільк.

год.

1.

Психологія та етика в медсестринстві. Значення принципів біоетики 
та загальні напрямки її розвитку.

Психологічні аспекти етики та деонтології. Основні закономірності 
психології хворої людини, психологічні типи реагування на хворобливий 
стан. Моральність людських дій в біомедичній галузі та охороні здоров‘я.

2

Всього: 2
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ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 
з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 

М  2017 р.

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1. Використання комп’ютерної техніки в 
медицині.

2 - 2 -

Всього 2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № /  від С лс/игм л / / у .

Голова циклової комісії Т.А.Солоденко
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Теми практичних занять

№
з/п Назва теми та короткий зміст лекцій Кільк.

год.

1.

Використання комп’ютерної техніки в медицині. Основні теоретичні 
відомості про базові аспекти інформатики: програмне та апаратне 
забезпечення ПК, поняття про електронний документообіг, та засоби 
передачі інформації. Застосування інформаційних технологій у сучасній 
медицині. Основні прийоми і методи роботи з операційною системою
\¥ІПСІО\УЗ.

2

Всього: 2

зо
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