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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Спеціалізована акушерськогінекологічна допомога, її форми 
та обсяг можуть змінюватись у процесі розвитку системи охоро
ни здоров’я шляхом визначення видів патології, які є провідними 
у структурі гінекологічної, а також материнської та перинатальної за
хворюваності й смертності.

Охорона здоров’я матері і дитини — це комплекс державних і гро
мадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей 
та покращання демографічної ситуації, на забезпечення здорового 
всебічного розвитку молоді та дітей. Будьяке суспільство має бути 
зацікавленим у відтворенні та збереженні повноцінного людського 
потенціалу.

Ефективність охорони здоров’я матері і дитини залежить від вирі
шення низки завдань: 

•	 соціальний захист родини, матері і дитини, адресне надання со
ціальної допомоги;

•	 першочергове спрямування відповідних ресурсів на розвиток 
відповідних лікувальнопрофілактичних і оздоровчих закладів;

•	 впровадження медичного страхування та реорганізація діючої 
системи лікувальнопрофілактичної допомоги;

•	 антенатальна охорона плода за участю відповідних лікувальних 
і санітарнопрофілактичних закладів;

•	 впровадження сучасних ефективних медичних технологій;
•	 профілактика інфекційних захворювань, здійснення в повному 

обсязі імунопрофілактики;
•	 формування здорового способу життя.
Державні заходи щодо здійснення активної демографічної полі

тики, спрямованої на стимулювання народжуваності, збереження 
та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, визначені у по
станові Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції 
розвитку охорони здоров’я населення України” від 09.08.01 № 960, 
Указі Президента України “Про Національну програму “Репродук
тивне здоров’я 2006–2011” від 26.03.01, розпорядженнях Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Концепції безпечного мате
ринства” від 29.03.02 № 161р., передбачають удосконалення органі
зації діяльності акушерськогінекологічної служби.

Забезпечення жіночого населення стаціонарною гінекологічною 
до помогою здійснюється відповідно до рівнів надання стаціонарної 
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акушерськогінекологічної та неонатологічної допомоги населенню 
згід но з “Нормативами надання стаціонарної акушерськогінекологічної 
та неонатологічної допомоги” та “Примірним положенням про гінеколо
гічне відділення”.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними 
теоретичними питаннями акушерства і гінекології; організацією ме
дичного забезпечення жіночого населення України в умовах рефор
мування медичної галузі, а також сформувати практичні навички ор
ганізації діяльності жіночих консультацій та пологових будинків.

Основними завданнями дисципліни є вивчення: 
•	 структури і організації роботи жіночої консультації;
•	 фізіопсихопрофілактичної підготовки вагітних до пологів;
•	 фізіологічного перебігу вагітності, пологів та післяпологового 

періоду;
•	 поняття “безплідний шлюб”;
•	 правил ведення пацієнтів у гінекологічному стаціонарі;
•	 прийому гінекологічних хворих у жіночій консультації;
•	 організації і влаштування пологового будинку;
•	 питань спостереження за станом новонароджених за умов спіль

ного перебування;
•	 санітарнопротиепідемічного режиму акушерського стаціонару.
При вивченні курсу “Акушерство і гінекологія. Організація робо

ти пологових будинків” передбачається широке використання аналі
зу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто 
сучасних тренінгових методів навчання.

Вивчення дисципліни “Акушерство і гінекологія. Організація ро
боти пологових будинків” передбачає тісні зв’язки з іншими дисци
плінами курсу і спрямована на формування фахівцяуправлінця в га
лузі охорони здоров’я, який володіє сучасними знаннями з реформу
вання і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Контроль знань здійснюється у формі заліку, який полягає в оці
нюванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі ре
зультатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час 
співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій 
у студентів заочної форми навчання.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ.  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЛОГОВИХ БУДИНКІВ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Основи акушерства
1 Організація акушерської допомоги 
2 Структура і організація роботи жіночої консультації (ЖК)
3 Фізіопсихопрофілактична підготовка вагітних до пологів

4
Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового 
періоду
Змістовий модуль ІІ. Основи гінекології

5 Безплідний шлюб
6 Курація в гінекологічному стаціонарі
7 Прийом гінекологічних хворих у жіночій консультації

Змістовий модуль ІІІ. Організація роботи пологового будинку
8 Організація і влаштування пологового будинку

9
Спостереження за станом новонароджених за умов спільного 
перебування

10 Санітарнопротиепідемічний режим акушерського стаціонару
Разом годин: 72

ЗМІСТ  
дисципліни  

“АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ.  
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЛОГОВИХ БУДИНКІВ”

Змістовий модуль І. Основи акушерства

Тема 1. Організація акушерської допомоги

Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку аку
шерства і гінекології. Система охорони здоров’я матері і дитини. Пи
тання охорони здоров’я материнства і дитинства в сучасному законо
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давстві України. Роль сімейного лікаря у профілактиці перинаталь
них захворювань і смертності.

Література: основна [1; 5; 9; 10; 12];
додаткова [20; 21]

Тема 2. Структура і організація роботи жіночої 
консультації (ЖК)

Структура і організація роботи ЖК. Завдання жіночої консульта
ції. Принципи диспансеризації вагітних у жіночій консультації. Пи
тання планування сім’ї. Форми спеціальної медичної документації. 
Поняття перинатальних та інтранатальних чинників ризику, перина
тальної захворюваності. Роль профілактичних оглядів та патронажу, 
проведення санітарнопросвітницької роботи ЖК.

Література: основна [4; 6; 8; 14]

Тема 3. Фізіопсихопрофілактична підготовка вагітних 
до пологів

Проведення бесіди з вагітною при першому зверненні. Показання 
до проведення комплексної допологової підготовки. Методи допо
логової підготовки. Визначення готовності організму до пологів. По
слідовність і реабілітація жінок групи ризику в жіночій консультації. 
Медикогенетична консультація, її функції.

Література: основна [4; 6; 8; 14];
додаткова [18]

Тема 4. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів 
та післяпологового періоду

Фармакотерапія в акушерстві, вплив лікарських речовин на плід. 
Медична деонтологія в акушерстві. Етика лікаря. Роль жіночої кон
сультації у профілактиці ускладнень вагітності та пологів, перина
тальній охороні плода.

Література: основна [1; 5; 9; 10; 15]; 
додаткова [20; 21]

Змістовий модуль ІІ. Основи гінекології

Тема 5. Безплідний шлюб

Етіологія і патогенез безпліддя в шлюбі. Класифікація жіночо
го безпліддя. Методи обстеження жінки на першому та другому ета
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пах. Принципи лікування жіночого безпліддя. Необхідний обсяг 
і послідовність проведення допоміжних методів обстеження. Дифе
ренціальна діагностика окремих форм жіночого безпліддя. План лі
кування жіночого безпліддя.

Література: основна [2; 7; 8; 14]; 
додаткова [18]

Тема 6. Курація в гінекологічному стаціонарі

Послідовність збирання загального і спеціального анамнезу. Ен
докринні співвідношення протягом нормального менструального 
циклу. Обґрунтування клінічних форм запальних процесів жіночих 
статевих органів. Фізіологія репродуктивної системи жінки. Методи 
обстеження жінки на першому та другому етапах.

Література: основна [9; 10; 12];
додаткова [22]

Тема 7. Прийом гінекологічних хворих у жіночій консультації

Дільничний принцип роботи жіночої консультації. Принципи 
та етапи диспансеризації гінекологічних хворих. Диспансерні гру
пи гінекологічних хворих. Необхідний мінімум. Обстеження та лі
карська тактика при гінекологічних захворюваннях. Принципи орга
нізації онкопрофоглядів. Фактори онкологічного ризику. Методика 
біопсії, кольпоскопії, взяття постів з вапни і уретри на флору. Місце
ві та державні курорти України.

Література: основна [4; 6; 8–10; 12];
додаткова [22]

Змістовий модуль ІІІ. Організація роботи пологового будинку

Тема 8. Організація і влаштування пологового будинку

Основні структурні підрозділи пологового будинку: приймально
пропускне, фізіологічне, обсерваційне, відділення новонароджених, 
відділення патології вагітних. Принципи роботи санпропускника, 
його основні завдання. Контингент вагітних та роділь, які підлягають 
госпіталізації в обсерваційне відділення. Основні форми медичної 
документації пологового будинку. Основні законодавчі акти щодо 
регулювання надання акушерськогінекологічної та неонатологічної 
допомоги в Україні.

Література: основна [3; 8];
додаткова [23]
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Тема 9. Спостереження за станом новонароджених 
за умов спільного перебування

Організація, структура і особливості роботи відділення суміс
ного перебування матерів та новонароджених пологових будинків. 
Первинний огляд новонародженого, оцінка загального стану новона
родженого. Фактори перинатального ризику. Групи ризику новона
роджених. Особливості первинної обробки новонародженого у по
логовому залі. Догляд за здоровими новонародженими в пологовому 
будинку. Особливості догляду за новонародженими груп ризику. Су
часні принципи грудного вигодовування немовлят.

Література: основна [3; 8; 15]; 
додаткова [16; 19; 23]

Тема 10. Санітарно-протиепідемічний режим акушерського 
стаціонару

Основні збудники внутрішньолікарняної інфекції. Виявлення 
госпітальної інфекції та шляхи її розповсюдження. Порядок сан
обробки хворих. Порядок дезинфекції палат та циклічність їх запов
нення. Порядок дезинфекції інструментарію та предметів догляду 
за хворими. Принципи роботи та правила утримання післяпологових 
палат. Особливості санітарноепідеміологічного режиму обсервацій
ного відділення. Особливості роботи та санітарногігієнічних вимог 
у відділенні новонароджених. Санітарногігієнічні вимоги до медич
ного персоналу акушерського стаціонару.

Література: основна [3; 8]; 
додаткова [23]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контр
ольну роботу з дисципліни “Акушерство і гінекологія. Організація 
роботи пологових будинків”. Виконання контрольної роботи сприя
тиме поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню 
практичних навичок з організації різних форм надання акушерсько
гінекологічної та неонатологічної допомоги. Номер варіанта кон
трольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища 
(див. таблицю).
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Перша літера прізвища
студента

Номер варіанта
контрольної роботи

А, Б, В 1
Г, Д, Е 2

Є, Ж, З 3
І, Ї, Й, К 4
Л, М, Н 5
О, П, Р 6
С, Т, У 7
Ф, Х, Ц 8

Ч, Ш, Щ 9
Ю, Я 10

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав
чання є складовою навчального процесу та активною формою само
стійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань 
у галузі акушерства і гінекології на основі визначення основних 
форм надання акушерськогінекологічної та неонатологічної допо
моги, а також сформувати у студентів уміння самостійно працювати 
з нав чальною спеціальною літературою, законодавчими актами, облі
ковими документами та матеріалами власних досліджень у закладах 
охорони здоров’я.

Послідовність виконання контрольної роботи: 
1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або 

схемами та цифрами.
2. Скласти список використаної літератури.
3. Посилання на облікові документи або звіти закладів охорони 

здоров’я потребують ксерокопій документів у додатках.
4. Додатки.
Контрольна робота здається у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, які не здали контрольну роботу, до заліку не до
пускаються. Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату 
її виконання. При задовільному виконанні її буде зараховано. За на
явності зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з ураху
ванням зауважень і здає її до деканату.
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Встановлення строку вагітності (за даними анамнезу та об’є к

тивного дослідження).
2. Показання для направлення гінекологічних хворих на ЛГЕК, 

документація.
3. Принципи штучного запліднення.
Варіант 2
1. Визначення гестаційного віку плода і його маси. Визначення 

передбачуваного строку пологів.
2. Основні санаторії та курорти для лікування гінекологічних 

хворих.
3. Токсикосептичні захворювання новонародженних.
Варіант 3
1. Ведення фізіологічних пологів.
2. Показання та протипоказання для санаторнокурортного ліку

вання гінекологічних хворих.
3. Безплідний шлюб. Планування сім’ї.
Варіант 4
1. Надання акушерської допомоги в пологах та післяпологовому 

періоді (на фантомі).
2. Обсяг обстеження гінекологічних хворих.
3. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи об

стеження гінекологічних хворих.
Варіант 5
1. Визначення стану новонародженого за шкалою Апгар.
2. Методика організації та етапи онкопрофоглядів.
3. Курорти для лікування гінекологічних хворих.

Варіант 6
1. Первинний догляд за новонародженим.
2. Особливості обстеження та терміни спостереження в кожній 

з диспансерних груп.
3. Лікарськотрудова експертиза при хронічних запальних захво

рюваннях жіночих статевих органів.
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Варіант 7
1. Оформлення медичної документації щодо надходження вагіт

ної до стаціонару, в пологах та при виписуванні з пологового 
будинку.

2. Перинатальна охорона плода.
3. Роль жіночої консультації в диспансерному нагляді за хворими 

з розладами менструальної функції.
Варіант 8
1. Фізіологія вагітності.
2. Виявлення гінекологічних хворих диспансерної групи.
3. Принципи хірургічного лікування жіночого безпліддя.
Варіант 9
1. Принципи та етапи диспансеризації.
2. Показання та протипоказання до санаторнокурортного ліку

вання хворих з хронічними запальними захворюваннями гені
талій.

3. Знеболювання пологів.
Варіант 10
1. Методи обстеження вагітних.
2. Диспансеризація гінекологічних хворих, диспансерні групи.
3. Принципи консервативного лікування жіночого безпліддя.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Організація акушерськогінекологічної допомоги в місті і на селі.
2. Питання охорони здоров’я материнства і дитинства в сучасно

му законодавстві України.
3. Структура і принципи роботи пологового будинку.
4. Основні показники роботи акушерського стаціонару.
5. Роль жіночої консультації у профілактиці ускладнень вагітнос

ті та пологів, перинатальній охороні плода.
6. Жіноча консультація та її роль у профілактиці, діагностиці 

та лікуванні гінекологічних захворювань.
7. Вплив шкідливих факторів на менструальну і репродуктивну 

функції.
8. Консультація “Шлюб та сім’я”.
9. Медикогенетична консультація, її функції.

10. Питання планування сім’ї.
11. Психопрофілактична підготовка до пологів.
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12. Фармакотерапія в акушерстві, вплив лікарських речовин 
на плід.

13. Медична деонтологія в акушерстві і гінекології. Етика лікаря.
14. Встановлення ранніх та пізніх строків вагітності.
15. Визначення допологової відпустки і дати пологів.
16. Регуляція пологової діяльності.
17. Методи реєстрації пологової діяльності. Моніторинг у пологах.
18. Психопрофілактичне знеболювання пологів.
19. Медикаментозне знеболювання пологів.
20. Немедикаментозні методи анестезії в пологах (електроанальге

зія, голкорефлексотерапія та ін.).
21. Догляд за породілею. Лікувальна фізкультура. Дієтетика поро

діль.
22. Асептика й антисептика в акушерстві.
23. Діагностика вад розвитку плода в різні періоди вагітності.
24. Спадкові та вроджені захворювання плода. Роль медико

генетичної консультації в їх діагностиці.
25. Перинатальна фармакологія.
26. Вплив спиртних напоїв, лікарських речовин і нікотіну на плід.
27. Особливості адаптації недоношених і доношених новонародже

них.
28. Порушення функції лактації. Методи корекції.
29. Організаційні принципи профілактики материнської та пери

натальної смертності.
30. Роль жіночої консультації як поліклінічної ланки у профілак

тиці материнської та перинатальної смертності.
31. Методи планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції.
32. Основи онкогінекології.
33. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінеколо

гічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.
34. Безплідний шлюб. Планування сім’ї.
35. Вікова фізіологія жіночої репродуктивної системи, методи об

стеження гінекологічних хворих.
36. Система опитування гінекологічних хворих.
37. Сучасні методи дослідження хворих з різними видами гінеко

логічної патології.
38. Роль жіночої консультації у диспансерному нагляді за хворими 

з розладами менструальної функції.
39. Принципи лікування хронічних запальних захворювань жіно

чих статевих органів.
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40. Показання та протипоказання до санаторнокурортного ліку
вання хворих з хронічними запальними захворюваннями гені
талій.

41. Курорти для лікування гінекологічних хворих.
42. Лікарськотрудова експертиза при хронічних запальних захво

рюваннях жіночих статевих органів.
43. Який шлюб вважається безплідним?
44. Причини жіночого безпліддя.
45. Що таке первинне та вторинне безпліддя?
46. Які обстеження при безплідному шлюбі проводяться на першо

му та другому етапах?
47. Принципи консервативного лікування жіночого безпліддя.
48. Принципи хірургічного лікування жіночого безпліддя.
49. Принципи штучного запліднення.
50. Принципи організації онкопрофоглядів.
51. Диспансеризація гінекологічних хворих, диспансерні групи.
52. Принципи та етапи диспансеризації.
53. Як виявляють гінекологічних хворих диспансерної групи?
54. Хто здійснює диспансеризацію гінекологічних хворих?
55. Особливості обстеження та терміни спостереження в кожній 

з диспансерних груп.
56. Методика організації та етапи онкопрофоглядів.
57. Обсяг обстеження гінекологічних хворих.
58. Показання та протипоказання для санаторнокурортного ліку

вання гінекологічних хворих.
59. Основні санаторії та курорти для лікування гінекологічних 

хворих.
60. Показання для направлення гінекологічних хворих на ЛГЕК, 

документація.
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