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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з відривом від виробництва і розрахована 144 години.
Теоретична частина складається з 72 год., практична -  32 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
з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК
М  2017 р.

ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН

циклу удосконалення 

акушерок ФАП, жіночих консультацій, 

пологових будинків, сестер медичних 

гінекологічних відділень і кабінетів

№ п/п Н а й м е н у в а н н я  р о зд іл ів

К іл ь к іс т ь  го д и н

Загальний
обсяг

Л екції

Навчальна  
практика під 
керівництвом  

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 2 ЗО

І Акушерство і гінекологія 108 52 26 ЗО

1.1.

Завдання акушерок у роботі зі 
здоровою пацієнткою і хворою на 
гінекологічне захворювання та 
вагітними. Санітарно-освітня 
робота.

4 2 - 2

1.2. Діагностика ранніх термінів 
вагітності. 2 2 - -

1.3.
Діагностика пізніх термінів 
вагітності. Визначення терміну 
вагітності та пологів.

6 2 2 2

1.4.
Пологи: перебіг та ведення. 
Партнерські пологи. 6 2 2 2

1.5. Нормальний післяпологовий період. 2 2 - -

1.6.

Гестози І і II половини вагітності. 
Діагностика, особливості ведення 
вагітних. Долікарська допомога при 
важких формах пізнього гестозу.

6 2 2 2

1.7. Аномалії тазу. Діагностика, 
принципи ведення вагітних. 4 2 2 -

1.8.

Аномалії положення плода. 
Розпізнавання. Ускладнення. 
Завдання акушерки з профілактики 
ускладнень.

2 2 - -

1.9. Кровотечі під час вагітності. 6 2 2 2



Причини. Діагностика. Долікарська 
допомога.

1.10.

Кровотечі в пологах та 
післяпологовому періоді. 
Послідовні заходи боротьби з 
кровотечами.

6 2 2 2

1.11.

Акушерський травматизм: причини 
виникнення, долікарська допомога. 
Роль та завдання акушерок з 
профілактики акушерського 
травматизму.

2 2 - -

1.12. Вагітність і пологи при 
екстрагенітальних захворюваннях. 4 2 - 2

1.13.

Післяпологові септичні 
захворювання: класифікація, 
причини виникнення, клініка. 
Завдання акушерки з профілактики 
післяпологових септичних 
ускладнень.

4 2 - 2

1.14.
Передчасні та запізні лі пологи: 
причини, можливі ускладнення та їх 
профілактика.

2 2 - -

1.15.

Принципи організації 
гінекологічної допомоги населенню. 
Основні симптоми гінекологічних 
захворювань та сучасні методи 
обстеження хворих.

6 2 2 2

1.16.

Оваріально-менструальний цикл. 
Гігієна жінки в різні вікові періоди. 
Роль акушерки у пропаганді 
здорового способу життя.

2 2 - -

1.17.
Основні розлади менструальної 
функції: класифікація, діагностика, 
тактика акушерки.

6 2 2 2

1.18.

Дисфункціональні маткові 
кровотечі. Роль акушерки у наданні 
невідкладної допомоги. Принципи 
лікування.

4 2 2 -

1.19

Неспецифічні запальні 
захворювання геніталій. Причини, 
клініка, принципи діагностики, 
лікувальна тактика.

4 2 2 -

1.20

Специфічні запальні захворювання 
геніталій. Причини, клініка, 
принципи діагностики, лікувальна 
тактика.

4 2 - 2

1.21
Фонові і передракові процеси 
жіночих геніталій. Роль акушерки у 
ранній діагностиці

6 2 2 2



онкогінекологічних захворювань.

1.22
Доброякісні новоутвори жіночих 
геніталій. Ендометріоз. 
Трофобластична хвороба.

6 2 2 2

1.23
Злоякісні новоутвори жіночих 
геніталій. Рання діагностика, 
профілактика, роль акушерки.

4 2 - 2

1.24 Дисгормональні захворювання 
молочних залоз. Неплідний шлюб. 2 2 - -

1.25
Травматичні пошкодження жіночих 
геніталій: причини, діагностика, 
невідкладна допомога.

2 2 - -

1.26

Диференціальна діагностика 
"гострого живота" в гінекології. 
Роль акушерки в ранній діагностиці 
та у наданні невідкладної допомоги.

6 2 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 72 32 40



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з навчальної роботи 

ПАА І.А. МИРОНЧУК 
‘ 2017 р.

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

№  п/п
Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг

Л екції

Навчальна  
практика під 
керівництвом  

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 2 ЗО

1.1.

Завдання акушерок у роботі зі 
здоровою пацієнткою і хворою на 
гінекологічне захворювання та 
вагітними. Санітарно-освітня 
робота.

4 2 - 2

1.2. Діагностика ранніх термінів 
вагітності. 2 2 - -

1.3.
Діагностика пізніх термінів 
вагітності. Визначення терміну 
вагітності та пологів.

6 2 2 2

1.4. Пологи: перебіг та ведення. 
Партнерські пологи. 6 2 2 2

1.5. Нормальний післяпологовий період. 2 2 - -

1.6.

Гестози І і II половини вагітності. 
Діагностика, особливості ведення 
вагітних. Долікарська допомога при 
важких формах пізнього гестозу.

6 2 2 2

1.7. Аномалії тазу. Діагностика, 
принципи ведення вагітних. 4 2 2 -

1.8.

Аномалії положення плода. 
Розпізнавання. Ускладнення. 
Завдання акушерки з профілактики 
ускладнень.

2 2 - -

1.9.
Кровотечі під час вагітності. 
Причини. Діагностика. Долікарська 
допомога.

6 2 2 2

1.10.

Кровотечі в пологах та 
післяпологовому періоді. 
Послідовні заходи боротьби з 
кровотечами.

6 2 2 2

1.11.

Акушерський травматизм: причини 
виникнення, долікарська допомога. 
Роль та завдання акушерок з 
профілактики акушерського 
травматизму.

2 2 - -



1.12. Вагітність і пологи при 
екстрагенітальних захворюваннях. 4 2 - 2

1.13.

Післяпологові септичні 
захворювання: класифікація, 
причини виникнення, клініка. 
Завдання акушерки з профілактики 
післяпологових септичних 
ускладнень.

4 2 - 2

1.14.
Передчасні та запізні лі пологи: 
причини, можливі ускладнення та їх 
профілактика.

2 2 - -

1.15.

Принципи організації 
гінекологічної допомоги населенню. 
Основні симптоми гінекологічних 
захворювань та сучасні методи 
обстеження хворих.

6 2 2 2

1.16.

Оваріально-менструальний цикл. 
Гігієна жінки в різні вікові періоди. 
Роль акушерки у пропаганді 
здорового способу життя.

2 2 - -

1.17.
Основні розлади менструальної 
функції: класифікація, діагностика, 
тактика акушерки.

6 2 2 2

1.18.

Дисфункціональні маткові 
кровотечі. Роль акушерки у наданні 
невідкладної допомоги. Принципи 
лікування.

4 2 2 -

1.19

Неспецифічні запальні 
захворювання геніталій. Причини, 
клініка, принципи діагностики, 
лікувальна тактика.

4 2 2 -

1.20

Специфічні запальні захворювання 
геніталій. Причини, клініка, 
принципи діагностики, лікувальна 
тактика.

4 2 - 2

1.21

Фонові і передракові процеси 
жіночих геніталій. Роль акушерки у 
ранній діагностиці 
онкогінекологічних захворювань.

6 2 2 2

1.22
Доброякісні новоутвори жіночих 
геніталій. Ендометріоз. 
Трофобластична хвороба.

6 2 2 2

1.23
Злоякісні новоутвори жіночих 
геніталій. Рання діагностика, 
профілактика, роль акушерки.

4 2 - 2

1.24 Дисгормональні захворювання 
молочних залоз. Неплідний шлюб. 2 2 - -

1.25 Травматичні пошкодження жіночих 
геніталій: причини, діагностика, 2 2 - -



невідкладна допомога.

1.26

Диференціальна діагностика 
"гострого живота" в гінекології. 
Роль акушерки в ранній діагностиці 
та у наданні невідкладної допомоги.

6 2 2 2

Всього: 108 52 26 ЗО

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



Теми лекційних занять

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

год.

1.

Завдання акушерок у роботі зі здоровою пацієнткою 
і хворою на гінекологічне захворювання та вагітними.

Санітарно-освітня робота.
Принципи організації акушерсько-гінекологічної служби в місті та на 

селі. Жіноча консультація -  структура, функції, принципи роботи. 
Пологовий будинок: принципи організації акушерської допомоги. 
Завдання ФАП. Санітарно-протиепідемічний режим. Особливості 
професійної профілактики інфікування медичних працівників. Вимоги 
до особистої гігієни персоналу.

Права, обов’язки та відповідальність акушерки. Охорона праці 
акушерки.

Накази, які регламентують роботу ЛПЗ. Основи законодавства 
України про охорону здоров’я жінки.

Роль акушерки у проведенні профілактичних оглядів і виявленні 
жінок груп ризику гінекологічних захворювань і вагітних.

Організація прийому пацієнток. Дільничний принцип обслуговування. 
Патронаж на дому.

Виявлення гінекологічної, акушерської і екстрагенітальної патології, 
скерування хворих в стаціонар.

Методи обстеження пацієнток: анамнез, об’єктивне обстеження 
(основне і додаткове).

Раціональне харчування при вагітності. Дієта і гігієна харчування 
вагітної жінки. Спеціальна дієта при серцево-судинних захворюваннях у 
матері, при ревматизмі, цукровому діабеті, захворюваннях нирок, 
печінки, шлунку та ін.

Гімнастика під час вагітності. Комплекс гімнастичних вправ для вагітної 
жінки. Санітарно-освітня робота та її значення.
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2.

Діагностика ранніх термінів вагітності.
Фізіологія вагітності. Запліднення. Імплантація. Утворення та функції 

плаценти, оболонок, пуповини, навколоплідних вод. Основні шви, 
тім’ячка, розміри голівки. Зміни в організмі жінки під час вагітності. 
Критичні періоди вагітності.

Будова жіночого таза. Відділи таза, їх розміри. Зовнішні розміри таза. 
Визначення діагональної кон’югати, індексу Соловйова. Розрахунок 
справжньої кон’югати. Уявлення про провідну вісь таза.

Діагностика вагітності ранніх термінів. Сумнівні та імовірні (вірогідні) 
ознаки. Методика обстеження вагітних: опитування, об’єктивне 
обстеження, загальне та спеціальне акушерське обстеження.

Сучасні лабораторні та додаткові методи дослідження в різні терміни 
вагітності. Обстеження вагітної під час взяття на облік. Ведення вагітної в 
жіночій консультації.

2

3.
Діагностика пізніх термінів вагітності.

Визначення терміну вагітності та пологів.
Діагностика вагітності пізніх термінів: достовірні ознаки вагітності.

2



Методика обстеження вагітних: опитування, об’єктивне обстеження, 
загальне та спеціальне акушерське обстеження.

Визначення положення, позиції, виду позиції, передлежання плода. 
Зовнішнє акушерське обстеження -  пр.ийоми Леопольда. Вимірювання 
висоти стояння дна матки та обводу живота. Вислуховування серцебиття 
плода. Сучасні лабораторні та додаткові методи дослідження в різні 
терміни вагітності. Визначення терміну вагітності, декретної відпустки, 
дати пологів. Ведення вагітної в жіночій консультації.

4.

Пологи: перебіг та ведення. Партнерські пологи.
Визначення термінів “пологи” та “нормальні пологи”. Сучасний 

погляд на причини настання пологової діяльності. Провісники пологів. 
Періоди пологів та їх тривалість. Пологові сили. Перебіг І періоду 
пологів. Уявлення про нижній сегмент, контракційне кільце. 
Своєчасність відходження навколоплідних вод. Зовнішні ознаки 
відкриття шийки матки. Ведення І періоду пологів.

Перебіг II періоду пологів. Врізування та прорізування голівки плода. 
Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного 
передлежання. Ведення II періоду пологів. Ручна допомога при 
нормальних пологах.

Перебіг III періоду пологів. Механізм відокремлення плаценти та 
народження посліду. Активне ведення III періоду пологів. Ознаки 
відділення плаценти. Уявлення про фізіологічну крововтрату. Огляд 
плаценти на її цілість. Первинний туалет новонародженого.

Особливості ведення партнерських пологів.
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5.

Нормальний післяпологовий період.
Післяпологовий період (ранній, пізній). Тривалість його. Зміни, що 

відбуваються в організмі жінки: інволюція матки; лохії, їх походження 
та характер; зміни в молочних залозах.

Принципи організації роботи в післяпологовому відділенні, 
дотримання правил асептики та антисептики. Догляд за породіллею 
(туалет породіль та техніка його виконання).

Молочні залози, догляд за ними в післяпологовому періоді. 
Профілактика та лікування лактостазу та тріщин сосків. Техніка 
прикладання дитини до грудей. Зціджування молока.

Організація палат матері й дитини. Показання та протипоказання до 
сумісного перебування матері й дитини.

2

6.

Гестози. Діагностика, особливості ведення вагітних. Долікарська 
допомога при важких формах пізнього гестозу.

Уявлення про гестози. Сучасні теорії виникнення. Класифікація. Ранні 
гестози. Пізні гестози. Форми, що рідко трапляються. Клінічний перебіг, 
сучасні методи діагностики. Принципи ведення та лікуваня гестозів. 
Показання до переривання вагітності.

Особливості надання першої допомоги при важких формах гестозів. 
Показання до передчасного розродження. Профілактика гестозів.

2

7.

Аномалії тазу. Діагностика, принципи ведення вагітних.
Причини виникнення вузького тазу. Анатомічно і клінічно вузький 

таз. Діагностика анатомічно вузьких тазів: анамнез, об’єктивний огляд, 
основні і додаткові розміри тазу, зовнішнє і внутрішнє дослідження.

2



Ультразвукове дослідження в діагностиці вузького тазу.
Класифікація вузьких тазів за ступенем звуження. Вузькі тази: 

простий плоский, загальнорівномірнозвужений, плоскорахітичний, 
плоский нерахітичний, косозміщений, інфантильний, чоловічий, 
карликовий таз і ін.

Перебіг вагітності та пологів при вузьких тазах. Ведення пологів при 
різних формах анатомічно вузького тазу і різних ступенях звуження тазу. 
Наслідки для матері і плода при анатомічно вузькому тазі. Клінічно 
вузький таз. Діагностика і тактика ведення пологів при клінічно вузькому 
тазі. Покази для оперативного розродження при вузьких тазах. Прогноз 
пологів при анатомічно вузькому тазі різного ступеня звуження, при 
клінічно вузькому тазі. Пологова травма плода при вузькому тазі і її 
профілактика.

8.

Аномалії положення плода. Розпізнавання. Ускладнення. 
Завдання акушерки з профілактики ускладнень.

Неправильні положення плода. Причини виникнення, діагностика. 
Ускладнення. Перебіг та ведення вагітності та пологів. Запущене 
поперечне положення плода, характерні ознаки, ускладнення. Тактика. 
Завдання акушерки з профілактики ускладнень.
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9.

Кровотечі під час вагітності. Причини.
Діагностика. Долікарська допомога.

Кровотечі під час вагітності. Мимовільний аборт: класифікація, 
клінічний перебіг, невідкладна допомога. Кровотечі в другій половині 
вагітності. Передлежання плаценти, передчасне відшарування нормально 
розташованої плаценти: причини, клінічні прояви, ускладнення, 
невідкладна допомога. Виявлення груп підвищеного ризику виникнення 
кровотечі під час вагітності. Особливості спостереження, профілактика 
ускладнень.
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10.

Кровотечі в пологах та післяпологовому періоді.
Послідовні заходи боротьби з кровотечами.

Кровотечі під час III періоду пологів. Причини. Класифікація. Клініка. 
Діагностика. Негайна допомога.

Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Причини, клініка, 
діагностика, негайна допомога.

Виявлення груп підвищеного ризику по розвитку кровотечі під час та 
після пологів. Особливості ведення пологів. Профілактика патологічної 
втрати крові.
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11.

Акушерський травматизм: причини, долікарська допомога. Роль та 
завдання акушерок з профілактики акушерського травматизму.
Пологовий травматизм. Розрив шийки матки, піхви та промежини. 

Причини. Класифікація. Діагностика. Загроза розриву промежини: 
діагностика, тактика.

Розрив матки. Причини. Класифікація. Клінічна картина загрози 
розриву матки, розриву матки, що розпочався, розриву матки, що 
відбувся. Невідкладна допомога.

Розходження лобкових кісток: причини, класифікація, клініка. 
Тактика.

Гострий, виворіт матки: причини, клініка, акушерська тактика,

2



профілактика. Нориці, причини, клініка, діагностика, тактика, 
профілактика.

Роль та завдання акушерок з профілактики акушерського 
травматизму.

12.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.
Стан серцево-судинної системи у вагітних. Вагітність при хронічній 

ревматичній хворобі серця і вадах серця. Сумісне з терапевтом 
обстеження вагітних при даній патології. Покази для переривання 
вагітності. Покази для госпіталізації вагітних і планового розродження з 
хронічною ревматичною хворобою серця і вадами серця.

Перебіг вагітності у хворих на гіпертонічну хворобу. Особливості 
перебігу гіпертонічної хвороби при вагітності. Зв’язок артеріальної 
гіпертензії з пізніми гестозами вагітності. Терміни госпіталізації 
вагітних з артеріальною гіпертензією.

Діабет вагітних. Просівні і діагностичні дослідження. Можливості 
профілактики гестаційного діабету: дієта, фізична активність, 
медикаментозна терапія. Нормативні положення щодо скринінгу на 
гестаційний діабет. Перебіг вагітності при ЦД. Перебіг ЦД при 
вагітності. Частота пізніх гестозів у вагітних з ЦД. Планова 
госпіталізація вагітних з цукровим діабетом.

Інфекції сечових шляхів у вагітних. Діагностика, клініка, лікування.
Перебіг вагітності у хворих з захворюваннями крові, нирок, печінки 

органів дихання та ін.
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13.

Післяпологові септичні захворювання: класифікація, причини 
виникнення, клініка. Завдання акушерки з профілактики 

післяпологових септичних ускладнень.
Гнійно-септичні післяпологові захворювання. Збудники. Шляхи 

проникнення. Класифікація септичних післяпологових захворювань. 
Клінічна картина. Діагностика та принципи лікування захворювань 
кожного етапу. Післяпологовий лактаційний мастит. Завдання акушерки з 
профілактики післяпологових септичних ускладнень.
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14.

Передчасні та запізнілі пологи: 
причини, можливі ускладнення та їх профілактика.

Передчасні пологи. Визначення. Причини. Клінічні стадії. Тактика 
ведення передчасних пологів.

Переношена вагітність. Етіологія. Діагностика. Тактика ведення 
вагітності та пологів. Ознаки переношування у новонародженого.

2

15.

Принципи організації гінекологічної допомоги населенню.
Основні симптоми гінекологічних захворювань та сучасні методи

обстеження хворих.
Анамнез, його роль у визначенні діагнозу. Схема обстеження 

гінекологічних хворих: паспортні дані, скарги пацієнтки, їх деталізація; 
анамнез розвитку захворювання; анамнез життя; акушерсько- 
гінекологічний анамнез (менструальна, статева, дітородна та секреторна 
функції жінки). Об’єктивне обстеження -  огляд загальний, обстеження 
молочних залоз і лімфатичних вузлів; обстеження живота. Спеціальне 
гінекологічне обстеження, огляд статевих органів, дзеркальний огляд, 
бімануальне обстеження, ректальне та ректо-абдомінальне обстеження.
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Додаткові методи обстеження в гінекології: лабораторні -  
бактеріоскопічне, онкоцитологічне, кольпоцитологічне, бактеріологічне; 
інструментальні -  біопсія, зондування порожнини матки, діагностичне 
вишкрібання порожнини матки, пункція черевної порожнини через заднє 
склепіння піхви; апаратні -  кольпоскопія, гістероскопія, лапароскопія, 
кульдоскопія, УЗД, рентгенологічні. Підготовка пацієнтки, 
інструментарію та матеріалів до проведення обстеження.

16.

Оваріально-менструальний цикл. Гігієна жінки в різні вікові 
періоди. Роль акушерки у пропаганді здорового способу життя.

Періоди в житті жінки, їх значення, тривалість. Фізіологічний 
менструальний цикл. Циклічні зміни в організмі жінки, ознаки. 
Нейрогуморальна регуляція менструального циклу. Жіночі статеві 
гормони, вплив на організм жінки. Поняття про гіпоталамічний та 
гіпофізарний цикли.

Яєчниковий цикл: фази, тривалість, вплив гормонів. Симптоми 
овуляції. Утворення жовтого тіла (менструації, вагітності), його 
значення. Матковий цикл, сучасні методи дослідження. Особливості 
гігієни жінки під час менструації, в період статевої зрілості. Роль 
акушерки в прищеплюванні гігієнічних навичок, у проведенні санітарно- 
освітньої роботи.
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17.

Основні розлади менструальної функції: класифікація, 
діагностика, тактика акушерки.

Порушення менструального циклу: етіопатогенез, класифікація. 
Аменорея — справжня та несправжня, первинна та вторинна, 

фізіологічна та патологічна. Діагностика. Принципи лікування. 
Альгодисменорея. Діагностика, принципи лікування.

Нейроендокринні синдроми в гінекології -  передменструальний, 
клімактеричний, посткастраційний, вірильний.
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18.

Дисфункціональні маткові кровотечі. Роль акушерки у наданні 
невідкладної допомоги. Принципи лікування.

Маткові кровотечі овуляторні та ановуляторні. Ювенільні та 
клімактеричні кровотечі. Причини виникнення маткових кровотеч при 
однофазовому та двофазовому циклах, клініка, діагностика, невідкладна 
допомога, принципи лікування.
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19.

Неспецифічні запальні захворювання геніталій.
Причини, клініка, принципи діагностики, лікувальна тактика.

Загальні відомості про запальні захворювання жіночих статевих 
органів. Шляхи поширення інфекції в організмі. Запальні захворювання 
неспецифічної етіології: види збудників. Класифікація залежно від стадії 
перебігу (гострий, підгострий, хронічний) захворювання та за 
локалізацією запального процесу (місцева та генералізована). 
Захворювання з місцевою локалізацією: бартолініт, вульвіт, кольпіт, 
ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, параметрит, пельвіоперитоніт.

Генералізовані форми інфекцій: розлитий перитоніт, бактеріально- 
септичний шок, сепстицемія, септикопіємія. Клінічна картина. Методи 
діагностики неспецифічних запальних процесів. Принципи лікування.
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20. Специфічні запальні захворювання геніталій. 
Причини, клініка, принципи діагностики, лікувальна тактика.

2



Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ): збудники, 
шляхи їх проникнення.

Туберкульоз геніталій. Трихомоніаз. Хламідіоз. Кандидоз. Вірусні 
захворювання жіночих статевих органів (цитомегаловірус, 
папіломавірус, вірус простого герпесу). Бактеріальний вагіноз. Клінічна 
картина, діагностика, принципи лікування. Принципи профілактики 
ЗПСШ.

21.

Фонові і передракові процеси жіночих геніталій. Роль акушерки у 
ранній діагностиці онкогінекологічних захворювань.

Захворювання зовнішніх статевих органів: лейкоплакія, крауроз. 
Клінічна картина, діагностика, принципи лікування.

Фонові захворювання шийки матки: ерозія, псевдоерозія, поліп, 
ектропіон, лейкоплакія, еритроплакія. Дисплазія шийки матки. Клінічна 
картина, методи діагностики. Типи цитологічних мазків і тактика 
акушерки при одержанні результатів. Лікування фонових і передракових 
захворювань шийки матки. Диспансеризація.
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22.

Доброякісні новоутвори жіночих геніталій.
Ендометріоз. Трофобластична хвороба.

Характеристика доброякісних пухлин. Міома. Сучасні теорії 
етіопатогенезу. Класифікація. Клінічна картина. Методи діагностики. 
Види лікування -  консервативне та хірургічне. Показання до проведення 
оперативного лікування.

Доброякісні пухлини яєчників. Кісти та кістоми. Клінічна картина. 
Діагностика. Принципи лікування.

Ендометріоз. Трофобластична хвороба. Клінічна картина, діагностика, 
принципи лікування. Диспансеризація.
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23.

Злоякісні новоутвори жіночих геніталій.
Рання діагностика, профілактика, роль акушерки.

Рак та саркома вульви, піхви. Клініка. Діагностика. Принципи 
лікування.

Рак шийки матки. Група ризику виникнення раку шийки матки. 
Класифікація за формою росту та поширенням патологічного процесу. 
Уявлення про внутрішньоепітеліальний рак. Клініка. Методи 
діагностики: цитологічне дослідження мазків, розширена кольпоскопія, 
прицільна біопсія, цервікоскопія, фазоконтрастна та люмінесцентна 
мікроскопія та ін. Лікування (конізація, комбінована терапія, поєднана 
променева терапія). Ускладнення при лікуванні. Догляд за хворими 
після променевої терапії. Профілактика. Диспансерне спостереження.

Рак тіла матки. Група ризику виникнення раку тіла матки. 
Класифікація. Клінічні прояви. Методи діагностики (аспіраційна біопсія, 
роздільне діагностичне вишкрібання, гістероскопія, радіоізотопний 
метод, лімфографія, вазографія). Методи лікування. Профілактика. 
Диспансеризація.

Саркома матки: клініка, діагностика, лікування, особливості догляду 
хворих після хіміотерапії.

Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, клініка. 
Діагностика. Методи лікування: хіміотерапевтичний, гормональний, 
хірургічний. Диспансерне спостереження.

2



Рак маткових труб: клініка, діагностика, лікування.
Рання діагностика раку. Організація і значення профілактичних 

оглядів жінок. Оглядові кабінети та їх призначення. Типи цитологічних 
мазків і тактика акушерки при одержанні результатів.

24.

Дисгормональні захворювання молочних залоз. Неплідний шлюб.
Дисгормональні захворювання молочних залоз. Клінічна картина, 

діагностика, принципи лікування. Диспансеризація.
Неплідний шлюб. Обстеження подружніх пар: збирання анамнезу та 

обстеження чоловіка (сперматограма); підтвердження наявності овуляції 
у жінки, визначення сумісності сперми і слизу із шийки матки, 
визначення прохідності маткових труб, спеціальні додаткові 
дослідження. Лікування з приводу безпліддя залежно від виявленої 
причини, профілактика. Завдання акушерки з профілактики ускладнень.
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25.

Травматичні пошкодження жіночих геніталій: 
причини, діагностика, невідкладна допомога.

Травми статевих органів закриті та відкриті. Причини. Клініка забою, 
діагностика, долікарська допомога. Перша медична допомога при 
ушкодженні зовнішніх статевих органів, вагіни, матки. Профілактика 
правця. Лікування.
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26.

Диференціальна діагностика “гострого живота” в гінекології. Роль 
акушерки в ранній діагностиці та у наданні невідкладної допомоги.

Обстеження пацієнток з симптомами “гострого живота”, оцінка 
загального стану, надання невідкладної допомоги. Позаматкова 
вагітність: причини, класифікація за локалізацією та клінічним 
перебігом; клініка, діагностика, долікарська допомога в умовах ЛПЗ 1-І І 
рівня, лікування; реабілітація.

Апоплексія яєчника: причини, клінічні форми, діагностика, 
долікарська допомога, методи лікування.

Перекрут ніжки кістоми: причини, клініка, діагностика, долікарська 
допомога, лікування. Диференціальна діагностика "гострого живота" в 
гінекології. Роль акушерки в ранній діагностиці у наданні невідкладної 
допомоги.

2

Всього: 52



Теми практичних занять 
під керівництвом викладача

№ з/п Теми та короткий зміст заняття Кільк.
год.

1. Діагностика пізніх термінів вагітності.
Визначення терміну вагітності та пологів.

Самостійна діагностика вагітності у пізньому терміні. Обстеження 
вагітних, вимірювання ваги, артеріального тиску, обводу живота і 
висоти дна матки. Освоєння прийомів Леопольда. Вислуховування 
серцебиття плода, запис фонограми плода і кардіотокограми.

Оцінювання результатів лабораторних обстежень у вагітних.
Визначення терміну вагітності і дати пологів за акушерським 

календарем і акушерською лінійкою. Проведення санітарно-просвітньої 
роботи серед вагітних.
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2. Пологи: перебіг та ведення. Партнерські пологи.
Ведення першого періоді пологів: оцінка стану роділлі, плода та 

перебігу пологів. Підготовка пологового залу до приймання пологів. 
Самостійне накривання столика для пологів. Підготовка рук акушерки, 
методи обробки рук перед прийманням пологів. Ведення другого 
періоду пологів: методи “захисту” промежини, самостійне приймання 
пологів у передньому виді потиличного передлежання. Ведення третього 
періоду пологів (активне та очікувальне): освоєння ознак відділення 
плаценти, способів видалення з матки відшарованого посліду. 
Оформлення документації: історії пологів та історії новонародженого.
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3. Гестози І і II половини вагітності.
Діагностика, особливості ведення вагітних.

Долікарська допомога при важких формах пізнього гестозу.
Роль акушерки у виявленні і профілактиці пізніх гестозів вагітності. 

Вимірювання артеріального тиску, визначення ваги тіла, добового 
діурезу, забір для аналізів крові і сечі. Контроль діурезу, динаміки ваги 
тіла вагітної, проведення та оцінка проби на гідрофільність тканин. 
Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур вагітним 
з гестозами. Виконання лікарських призначень, інфузійна терапія. 
Читання клінічних аналізів крові та сечі. Участь у проведенні 
інтенсивної терапії, виведенні пацієнток з приступів еклампсії. 
Долікарська допомога при еклампсії. Догляд за хворими з гестозами. 
Профілактика ускладнень гестозів вагітності. Дієта при різних формах 
гестозів.
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4. Аномалії тазу. Діагностика, принципи ведення вагітних.
Анамнез, об’єктивний огляд, вимірювання основних і додаткових 

розмірів тазу: вимірювання бокових кон’югат, ромба Міхаеліса, розмірів 
виходу з тазу, індексу Соловйова, висоти лона і висоти тазу. Вивчення 
на фантомі особливостей біомеханізму пологів при вузьких тазах. 
Визначення ознаки Вастена. Вимірювання розміру Цангемейстера.
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5. Кровотечі під час вагітності.
Причини. Діагностика. Долікарська допомога.

Участь у проведенні заходів, скерованих на боротьбу з кровотечами.
2



Роль акушерки у боротьбі з акушерськими кровотечами.
Асистування під час операції вишкрібання порожнини матки. 
Освоєння методів виведення з геморагічного шоку.
Визначення групи крові, КЬ-фактора, проведення проб на 

індивідуальну сумісність, підготовка наборів і систем для переливання 
крові.

6. Кровотечі в пологах та післяпологовому періоді.
Послідовні заходи боротьби з кровотечами.

Участь у проведенні заходів, скерованих на боротьбу з кровотечами. 
Роль акушерки у боротьбі з акушерськими кровотечами.

Самостійне зашивання розривів шийки матки, промежини першого та 
другого ступенів, розривів піхви.

Самостійне проведення ручного відділення плаценти і видалення 
посліду, ручного обстеження порожнини матки.

Освоєння методів виведення з геморагічного шоку.
Введення скоротливих препаратів, визначення групи крові, ЯЬ- 

фактора, проведення проб перед гемотрансфузією, підготовка наборів і 
систем для переливання крові. Забір крові, вивчення експрес-методів 
при діагностиці гіпотонічних і афібриногенемічних кровотеч.
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7. Принципи організації гінекологічної допомоги населенню.
Основні симптоми гінекологічних захворювань.

Вивчення медичної документації, схеми анамнезу і об’єктивного 
огляду гінекологічних хворих.

Участь у проведенні гінекологічного обстеження пацієнток (збирання 
анамнезу, проведення загального об’єктивного обстеження, обстеження 
за допомогою дзеркал, проведення бімануального обстеження, участь у 
проведенні апаратних та інструментальних методів обстеження). 
Проведення збирання анамнезу; оформлення необхідної облікової 
документації; огляд зовнішніх статевих органів; огляд шийки матки в 
дзеркалах; відпрацювання техніки забору мазків на флору і 
онкоцитологічне дослідження, вимірювання базальної температури, її 
графічне зображення.

Гінекологічні інструменти і правила їх стерилізації. Підготовка набору 
інструментів для зондування порожнини матки, роздільного 
вишкрібання порожнини матки, пункції черевної порожнини через заднє 
склепіння піхви, для біопсії шийки матки; підготовка жінки до УЗД; 
збирання, зберігання та відправлення матеріалу для гістологічного 
дослідження.
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8. Основні розлади менструальної функції: 
класифікація, діагностика, тактика акушерки.

Участь у проведенні обстеження жінок зі скаргами на неможливість 
завагітніти. Розв’язування ситуаційних задач та клінічних ситуацій. 
Проведення огляду зовнішніх статевих органів; вимірювання базальної 
температури; підготовка жінки до УЗД; підготовка жінки та необхідних 
інструментів до проведення метросальпінгографії, гідротубації.

Вивчення принципів терапії при порушеннях менструального циклу в 
різні вікові періоди жінки. Замісна гормональна терапія, визначення 
протипоказань для її застосування.

2



9. Дисфункціональні маткові кровотечі. Роль акушерки 
у наданні невідкладної допомоги. Принципи лікування.

Участь у проведенні заходів, скерованих на боротьбу з кровотечами. 
Роль акушерки у боротьбі з акушерськими кровотечами.

Порядок надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному 
етапі. Огляд хворих з матковою кровотечею. Тактика акушерки.. 
Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур. 
Асистування під час операції вишкрібання порожнини матки.

Освоєння методів виведення з геморагічного шоку.
Визначення групи крові, Ші-фактора, проведення проб перед 

гемотрансфузією, підготовка наборів і систем для переливання крові.

2

10. Неспецифічні запальні захворювання геніталій.
Причини, клініка, принципи діагностики, лікувальна тактика.
Догляд за пацієнтами із запальними захворюваннями жіночих 

статевих органів. Вимірювання артеріального тиску, температури тіла, 
дослідження пульсу. Участь у взятті піхвового вмісту на 
бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження. Відпрацювання на 
фантомі навичок із проведення: піхвових спринцювань, введення 
піхвових тампонів та порошкоподібних лікарських засобів. Проведення 
санітарно-просвітницької роботи. Проведення методів провокації.

Самостійне виконання лікарських призначень. Проведення проб на 
чутливість до антибіотиків. Техніка заповнення системи одноразового 
використання для внутрішньовенного краплинного уведення лікарських 
засобів та її підключення.

2

11. Фонові і передракові процеси жіночих геніталій. Роль акушерки 
у ранній діагностиці онкогінекологічних захворювань.

Освоєння методики гінекологічного обстеження: огляду зовнішніх 
статевих органів, огляду шийки матки в дзеркалах, проведення проб з 
розчином Люголя, кольпоскопії. Участь у кольпоскопії. Бімануальне 
дослідження. Забір мазків на бактеріологічне і цитологічне дослідження.

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

2

12. Доброякісні новоутвори жіночих геніталій.
Ендометріоз. Трофобластична хвороба.

Участь в обстеженні хворих з доброякісними пухлинами матки та 
догляді за ними Освоєння методики гінекологічного обстеження: огляд 
зовнішніх статевих органів, огляд шийки матки в дзеркалах, проведення 
проб з розчином Люголя. Участь у кольпоскопії. Бімануальне 
дослідження.

Розв’язування ситуаційних задач та клінічних ситуацій. Проведення 
підготовки пацієнтки до УЗД; підготовки набору інструментів для 
роздільного діагностичного вишкрібання матки; взяття мазків на 
цитологічне дослідження; оформлення та направлення матеріалу на 
гістологічне дослідження.

Участь у рентгенологічних і ендоскопічних методах обстеження 
даних хворих. Самостійне проведення діагностичних і лікувальних 
процедур. Участь в операції роздільного діагностичного вишкрібання

2



матки.
13. Диференціальна діагностика "гострого живота" в гінекології. Роль 

акушерки в ранній діагностиці га у наданні невідкладної допомоги.
Порядок надання невідкладної медичної допомоги гінекологічним 

хворим на догоспітальному етапі. Огляд хворих з “гострим животом”. 
Тактика акушерки при “гострому животі”, внутрішній кровотечі. 
Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур. Участь в 
операції вишкрібання порожнини матки, пункції черевної порожнини 
через заднє склепіння піхви і ін. Визначення груп крові, ЯЬ-фактора, 
проведення проб перед гемотрансфузією. Участь у переливанні крові. 
Технологія надання екстреної медичної допомоги гінекологічним 
хворим при зупинці кровообігу та дихання.

Самостійне проведення діагностичних і лікувальних процедур.

2

Всього: 36

Теми самостійної роботи
№ з/п Теми заняття Кільк.

год.
1. Санітарно-освітня робота з вагітними. 2
2. Групи підвищеного ризику виникнення акушерської, екстрагенітальної і 

перинатальної патології у вагітних. 2

3. Вивчення протоколу медичного нагляду за здоровою новонародженою 
дитиною. 2

4. Профілактика гестозу, виявлення груп підвищеного ризику. Дієта при 
різних формах гестозів. 2

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

6. ДВЗК синдром у акушерській практиці. 2
7. Дієта при екстрагенітальних захворюваннях у вагітної жінки. 2
8. Профілактика післяпологових септичних ускладнень. 2
9. Роль акушерки у проведенні профілактичних медичних оглядів. 2
10. Невідкладна допомога при ДМК. 2
11. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. 2
12. Роль молодших медичних спеціалістів у ранній діагностиці 

онкогінекологічних захворювань. 2

13. Сучасні методи діагностики передракових захворювань. 2
14. Променева терапія в гінекологічній практиці: показання, догляд за 

хворими після проведення курсу лікування. 2

15. Диференційна діагностика «гострого живота» в гінекології від 
хірургічної патології. 2

Всього: ЗО



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 
її роботи 

І.А. МИРОНЧУК 
2017 р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
з/п Тематика

Кількість годин
Загальний

обсяг Л екції
Н авчальна практика  

під керівництвом  
викладача

Самостійна
робота

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

4 2 2 -

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

3. Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. 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

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

Протокол № ^ від ”^ 5 ”



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



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 догоспітальному 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 Тш т^иеі, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАЯТ). 
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



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з н ач ал ьн ої роботи
І.А. МИРОНЧУК 

2017 р.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА, ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

№
з/
п

Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг

Л екції

Навчальна  
практика під 
керівництвом  

викладача

Самостійна
робота

1.

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

2 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 № 4 від ’У і  ” ^ р .

О.П.Петрунів



Теми лекційних занять

м
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



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 

з ц^вчальної роботи
І.А. МИРОНЧУК 

2017 р.

ПРИРОДНЕ ПЛАНУВАННЯ Сім’ї

Кількість годин
№
з/п Тематика Загальний

обсяг
Л екції

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 р.



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

№
з/п Теми заняття

Кільк.
год.

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

2

Всього: 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора 

бальної роботи
І.А. МИРОНЧУК 

<лр 2017 р.

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ БІОЕТИКИ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загальний
обсяг

Л екції

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 «<£$ 0<Р 207у$. №  У”



Теми лекційних занять

№
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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№
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Л екції

Навчальна  
практика під 
керівництвом  
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Самостійна
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1. Використання комп’ютерної техніки в 
медицині.

2 - 2 -

Всього 2 - 2 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

Протокол № /  від

Голова циклової комісії Т.А.Солоденко



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^ 5 .

2

Всього: 2
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