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                    1. Загальна інформація про викладачів:  

Круть Юрій Якович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри). 

Пучков Володимир Анатолійович (к.мед.н, доцент кафедри). 

Островський Олександр Йосипович (к.мед.н, асистент кафедри). 

e-mail: obstetr.zsmu@gmail.com 

кафедра: кафедра акушерства і гінекології. 

адреса: пр. Маяковського, 26, Запорізький державний медичний університет, 

кафедра акушерства і гінекології ЗДМУ.  

    2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів:  

Акушерство 3.0 кредити ECTS (90 год). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 8-го семестру на 4 курсі навчання (кафедра 

акушерства і гінекології Запорізького державного медичного університету). 

4. Пререквізити та постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити: анатомія, фізіологія, гістологія, мікробіологія, вірусологія та 

імунологія, патологічна фізіологія, патологічна анатомія, фармакологія. 

Постреквізити: основні положення навчальної дисципліни мають 

застосовуватися при вивченні фахових дисциплін. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни  

Теоретичні основи і практичні підходи до виявлення, діагностики, лікування 

та профілактики акушерства. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни  

 Метою викладання навчальної дисципліни «Акушерство» є: набуття знань з 

фізіологічного та патологічного акушерства, засвоєння загальних принципів 

ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду, вміння аналізувати 

акушерську ситуацію, використовувати основні та додаткові методи дослідження, 

демонструвати вміння та навички згідно освітньо-професійної програми (ОПП). 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

знати: історію розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю 

«Сучасне акушерство та гінекологія»; етіологію, патогенез, класифікацію, клінічні 
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прояви, критерії діагностики, критерії диференційної діагностики, прогноз 

акушерських захворювань; сучасні стандарти діагностики, профілактики та 

лікування акушерських захворювань; методи невідкладної допомоги при 

акушерських захворюваннях та їх ускладненнях. 

вміти: збирати та оцінювати акушерський анамнез; оцінювати стан плода; 

проводити діагностику та лікування найбільш поширених при акушерських 

захворювань та їх ускладнень відповідно до Національних стандартів та 

протоколів з використанням сучасних досягнень науки і техніки; інтерпретувати 

результати сучасних методів дослідження (інтерпретувати лабораторні та 

інструментальні дослідження). 

здатен продемонструвати: зовнішнє та внутрішнє акушерське 

дослідження, оцінку стану плода та новонародженого; гістологічного і 

бактеріологічного дослідження та вміти їх інтерпретувати. 

володіти навичками: тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду; формулювання попереднього діагнозу при 

фізіологічному та ускладненому перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду. Виконувати медичні маніпуляції: проводити пельвіометрію; здійснювати 

зовнішнє (прийоми Леопольда) та внутрішнє акушерське дослідження; 

здійснювати аускультацію плода  

5.4. Зміст навчальної дисципліни  

Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Фізіологічний 

та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

(Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду).  

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ (Фізіологічний та патологічний перебіг 

вагітності, пологів та післяпологового періоду. Перинатальні ускладнення.) 

№ Тема Кількість годин 

1 Організація акушерської допомоги. Фізіологічний 

перебіг вагітності пологів та післяпологового 

періоду. 

2 

2 Перинатологія. Фактори ризику перинатального 

періоду. 
2 

3 Патологічний перебіг вагітності., пологів та 

післяпологового періоду. 

2 

 Всього 6 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (Фізіологічний та 

патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

Перинатальні ускладнення) 

№ Тема Кількість годин 

1 Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового 

періоду. Методи обстеження вагітних. 

Акушерська термінологія. 

4 

2 Методи діагностики стану внутрішньоутробного 

плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. 
4 

3 Патологічний  перебіг пологів. 

 
4 

4 Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія 

Еклампсія. 
4 

5 Акушерські кровотечі під час першого триместру 

вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські 

кровотечі під час другої половини вагітності, у 

пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна 

терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. 

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. 

4 

6 Вагітність і пологи при екстрагенітальних 

захворюваннях. Невідкладні стани в акушерстві. 
2 

Підсумковий модульний контроль залікового 

модулю 1. 
2 

 Всього 24 

 

 

 



6. План вивчення навчальної дисципліни  

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методами навчання, згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні 

заняття; в) самостійна робота студентів. 

Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та 

концептуально-аналітичним, які стають процесом, під час якого в студентів 

формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-

орієнтований етап оволодіння науковими знаннями, а також посилюється якісне 

управління самостійною роботою студентів. 

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу проводяться на клінічних базах з використанням сучасних 

технічних засобів навчання (див. додаток); іноваційних методів навчання: рольова 

гра, використання відеотеки з акушерства та гінекології, тренажерів, виконання 

практичних навичок у симуляційному класі, розв’язання ситуаційних завдань, 

курація вагітних/роділь/породіль, написання історії хвороб, пологів (кейс). 

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і 

виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять у вигляді: 

підготовки до практичного заняття та вивчення  тем, що розглядаються лише в 

плані самостійної роботи студента, пошук та вивчення додаткової літератури, 

створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, 

доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в 

пологовому будинку та участь в амбулаторному прийомі у жіночій консультації 

поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи забезпечується та 

контролюється викладачами кафедри. Використання контрольно-навчальних 

комп’ютерних програм з дисципліни в тестових завданнях. 

Методи контролю: опитування; вирішення тестових завдань; вирішення 

ситуаційних задач; відпрацювання медичних маніпуляцій на фантомах (практичні 

навички). Підготувати презентацію та скласти літературний огляд з певної теми 

(виступи на практичних заняттях). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

презентації, питання для поточного контролю, тести, задачі, практичні навички, 



питання для підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

7. Самостійна робота студента 60 годин. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

(Фізіологічний та патологічний перебії вагітності, пологів та післяпологового 

періоду. Перинатальні ускладнення). 

№ Види СРС Кількість 

годин 

Види контролю 

1 Підготовка до практичних занять та 

лекцій, курація вагітних та 

породіль. 

45 Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

2 Підготовка до підсумкового 

модульного контролю. 

15 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 Всього годин 60  

 

8. Список літератури 

8.1. Основна:  

1. Акушерство та гінекологія : нац. підручник для медичних ВНЗ ІV 

рівнів акредитації у 4 т..// Нац.підручник у 4 томах / Запорожан В. М., Татарчук 

Т.Ф., Гладчук І.З., Дубініна В.Г., Подольский В.В., Рожковська Н.М., Марічереда 

В.Г., Волянська А.Г. .-К.: ВСВ «Медицина», 2014.  

2. Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах.- Книга 1. Акушерство: 

підручник (ВНЗ ІІІ-ІУ: р.а. ) / В.І. Грищенко, М.О. Щербини та ін. - К.: Медицина, 

2017.- 424 с.  

3. Алгоритми дій лікаря при невідкладних станах в акушерстві та 

гінекології : навчальний посібник для самостійної роботи студентів IV-VI курсів 

медичного факультету та лікарів-інтернів акушерів-гінекологів / А.В. Жаркіх, Ю.Я. 

Круть, В.Г. Сюсюка, Д.В. Панасюк. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. – 105 с. 

4. Невиношування вагітності. Навчальний посібник для студентів ІV-VІ 

курсів медичних факультетів. / Круть Ю.Я., Ревенько О.М., Гайдай М.В., Олійник 

Н.С. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 



5. Невідкладні стани в акушерстві : (змістові модулі з дисципліни 

«Акушерство і гінекологія»): Навч. посіб. Для студ. Вищ. мед. навч. закладів / за 

редакцією Б.М. Венцківського, А.Я. Сенчука, О.О.Зелінського – Видавництво 

«ТЕС», 2011 – 260 с. 

6. Онопченко С. П. Клініко-діагностичні паралелі біомеханізму та 

перебігу пологів : навч. посіб. для самостійної роботи студ. V-VI курсів мед. ф-ту 

та лікарів-інтернів акушерів-гінекологів, неонатологів / С. П. Онопченко, В. Г. 

Сюсюка, К. Ю. Нерянов. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. – 80 

7. Фізіологічна вагітність та фізіологічні пологи: Навчальній посібник / 

А.В. Жарких, І.Г. Амро, С.П. Онопченко, В.Г. Сюсюка, М.І. Павлюченко. – 

Запоріжжя. – 2013. – 132с. 

8.2. Додаткова:  

1. Накази МОЗ України (чинні «Клінічні протоколи» з акушерства і 

гінекології). 

2. Акушерство та гінекологія. Збірник тестових завдань для підготовки 

студентів VI курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / 

Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

3. Запорожан В.М., Міщенко В.П. Акушерська патологія: атлас, 

навчальний посібник. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2005.- 292 с. 

4. Навчальний посібник з акушерства (за ред.. І.Б. Венцківської, В.П. 

Лакатоша, В.М. Куща). – К., 2018. – РА-ГАРМОНІЯ – 210 с. 

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

2010.- 239 с. 

8.3. Інформаційні ресурси: навчальна література; методичні розробки 

практичних занять; методичні розробки лекцій; мультимедійні презентації лекцій; 

сучасні технічні засоби навчання 

8.4. Нормативні документи МОЗ України з акушерства і гінекології: 

 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 17  

 наказ МОЗ України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», 

методичних рекомендаціях щодо запровадження Європейської кредитно-



трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах 

(лист МОН України від 26.02.2010 № 1/9-119),  

 наказ МОЗУкраїни від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

 наказ МОЗ України від 24.05.2013 № 584 «Про затвердження 

Положення про порядок створення та організацію роботи державної 

екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України»,  

 наказ МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження 

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, 

які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 

підготовки «Медицина».  

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестування та бліцопитування; 

розв'язування ситуаційних задач; проведення клінічних досліджень; оцінка і 

трактування клініко- лабораторних та інструментальних обстежень; контроль 

практичних навичок; реферативні доповіді, питання для підсумкового контролю. 

Оцінювання: 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності 

(50%) та оцінки за усний іспит (50%) у балах, яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок, визначених програмою дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та без машинний), 

розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння 

правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати 

лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на 

підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження, структурованому за 

процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінку “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, 

глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у 



відповіді якого тісно пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не 

вагається з відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та 

питаннями другого та третього рівня оцінки знань, виявляє знайомство з 

монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення, володіє 

елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та прийомами 

виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в 

професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання. 

Оцінку “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і 

змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на 

запитання, правильно використовує теоретичні положення при вирішенні 

практичних запитань і задач, володіє необхідними навиками і технікою їх 

виконання 

Оцінку “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, 

порушує послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі 

при виконанні практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з 

помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня контролю знань. 

Оцінку “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з 

великими труднощами виконує практичні навики. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля, 

становить 200 балів, мінімальна – 110 балів. 

Для визначення кількості балів поточної навчальної діяльності встановлюється 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та 

мінімально необхідної кількості балів (120 балів, якщо поточні оцінки - «відмінно» 

та 60 балів, якщо поточні оцінки - «задовільно»). До оцінки поточної навчальної 

діяльності входять бали за захист історії хвороби, індивідуальну самостійну роботу 

та підсумковий тестовий контроль. Бали за поточну успішність конвертуються з 

середньої арифметичної оцінки за традиційною п’ятибальною системою незалежно 

від кількості занять в модулі. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні усного 

іспиту, становить 80 балів. Усний іспит вважається складеним, якщо студент 



набрав не менше 50 балів. Екзаменаційний білет складається з 4 компонентів: 

теоретичне питання (12,5-20 балів), клінічна задача і до неї 3 запитання (кожне 

оцінюється від 12,5 до 20 балів). Якщо студент відповість на 50-59 балів - він 

отримає «З», 60-69 балів - «4», 70-80 балів - «5». 

Остаточна оцінка з модуля визначається програмою АСУ автоматично. 

Програма перераховує середній бал поточної успішності відповідно до таблиці 

відповідності з традиційної до бальної оцінки та враховує відповідний коефіцієнт 

поточної успішності. Оцінка за іспит вноситься вручну до електронної 

екзаменаційної відомості і АСУ підсумовує загальну оцінку автоматично. 

10. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної начальної дисципліни; посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. поточний 

контроль передбачає 100 % опитування студентів групи на практичному занятті з 

обов'язковим оцінюванням всіх складових елементів заняття – тестового 

контролю, усного опитування, вирішення ситуаційних задач, опису препаратів, 

рентгенограм, тощо. За кожний етап заняття студент отримує оцінку «5-4-3-2», із 

яких викладач визначає середню арифметичну оцінку, яку переводять у бали 

згідно розподілу, який проведено кафедрою на початку вивчення дисципліни. 

Якщо під час визначення балів за заняття середня арифметична оцінка становить 

«2», то це відповідає 0 кількості балів. Студент має право покращити свої знання з 

теми, якщо він отримав загальну оцінку «2» впродовж наступного навчального 

заняття, під час поточного контролю (без отримання балів). Студент має право 

пропустити до 25% занять та лекцій (за годинами).  

Пропуски занять відпрацьовують шляхом написання реферату без 

оцінювання. Пропущені лекції не відпрацьовують, знання перевіряють на 

контрольних заходах. Якщо студент пропустив більше 25% навчальних занять 

разом із лекціями (за годинами), то це потребує повторного вивчення дисципліни. 


