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Структура навчальної 
дисципліни

Форма 

навчання

Курс Семестр Кількість 

кредитів 

ECTS

Кількість годин, з них Підсумковий 

контроль

Всього Аудиторних Самостійна 

робота

Лекції Практичні

Денна 2 3,4 6 180 20 100 60 Іспит



. 
Тематичний 
план лекцій

№ Тема лекції
К-сть 

год.

3 семестр

Змістовий модуль 1. Інноваційні напрямки наукових

досліджень в акушерстві і гінекології. Використання

сучасних досягнень науки і техніки при проведенні

діагностичного пошуку в акушерстві і гінекології.

1 Онкологічні аспекти в акушерстві і гінекології. Сучаснні

підходи діагностики та лікування патології шийки матки.

Вагітність при доброякісних та злоякісних захворювань

органів малого тазу та молочної залози.

2

2 Безплідний шлюб. Причини безпліддя. Діагностика

жіночого та чоловічого безпліддя. Удосконалення

первинної амбулаторної допомоги. Сучасні

репродуктивні технології.

2

Всього за змістовий модуль 1 4

3-4 семестр



Тематичний план лекцій

Змістовий модуль 2. Основні фактори високого супеню ризику патологічного

перебігу вагітності. Основні акушерські синдроми.

Проблеми оперованої матки. Близькі та віддаленні наслідки для жінки та плода. 

Особливості ведення вагітності та розродження у жінок з рубцем на матці.

Прееклампсія. Етіологія,класифікація, клініка, діагностика. Лікування з позицій 

міжнародних та національних настанов і протоколів. Тактика ведення вагітності і 

пологів. Гостра жирова дистрофія печінки вагітних, синдром Шихена.

Затримка внутрішньоутробного розвитку плода. Діагностика та лікування.

Синдром втрати плода. Основні принципи ендокринної діагностики. Метаболізм

статевих стероїдних гормонів під час вагітності. Гормональна підтримка з позицій

доказової медицини.



Змістовий модуль 3 Екстрагенітальна патологія як 
індикатор репродуктивного здоров'я. Вплив 
екстрагенітальної патології на перебіг вагітності. 

1 Гестаційний діабет. Особливості діагностики, ведення вагітності та пологів. Цукровий діабет І-ІІ типу та

вагітність

2 Ендокринна патологія і вагітність. Порушення функції щитовидної залози і вагітність. Ендокринологія

ранніх термінів вагітності

3 Серцево-судинна патологія і вагітність. Тактика ведення вагітності та пологів.

4 Спадкові тромбофілії. Сучасні підходи до діагностики, інтерпретація результатів, програма корекції та

профілактики.



Методи навчання

• 1. Активні методів навчання, що 
забезпечують особистісно-орієнтований 
підхід і розвиток критичного мислення у 
аспірантів (лекційні курси, семінари, 
симуляційні ігри, тренінги, практичні 
заняття, конференції, он-лайн навчання 
тощо). 

• 2. Самостійна робота з джерелами 
інформації у наукових бібліотеках, 
використання електронних ресурсів; 
навчання через роботу у навчально-
практичних центрах, наукових 
лабораторіях при виконанні досліджень).

• 3. Участь аспірантів у конкурсах на 
отримання наукових стипендій і грантів; їх 
робота у складі проєктних груп, при 
виконанні тем, фінансованих із 
держбюджету. 



Методи навчання

• 4. Співпраця із зарубіжними партнерами 
ІФНМУ (стажування, участь у науково-
комунікативних заходах, лекціях, 
тренінгах). 

• 5. Консультування та керування
науковим дослідженням здобувачів, 
науково-педагогічними працівниками
ІФНМУ.

• 6. Апробація результатів наукових
досліджень у ході проведення науково-
комунікативних заходів: конференцій, 
семінарів, «круглих столів», тренінгів
тощо.



Технологія оцінювання дисципліни

Оцінка ECTS Статистичний показник

«A» Найкращі 10% аспірантів

«B» Наступні 25% аспірантів

«C» Наступні 30% аспірантів

«D» Наступні 25% аспірантів

«E» Наступні 10% аспірантів



Технологія оцінювання дисципліни

Оцінка за 200 бальною шкалою
Оцінка за чотирибальною (національною) 

шкалою

180–200 Відмінно

160–179 Добре

150–159 Добре

130–149 Задовільно

120–129 Задовільно

Менше 120 Незадовільно



Кафедра знаходиться
на базі

КНП «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОГО

Обласного
Перинатального 

Центру Обласної Ради»



•Симуляційний центр на клінчній базі 
кафедри Акушерства і гінекології ПО 
обладнаний: 

• Манекен із можливістю симуляції 
АТ, Рs, температури,СБ плоду, в/в 
та в/м інєкцій

• Манекен тазу та манекен 
новонародженого із можливістю 
симуляції пологів та ускладнених 
пологів ,пологодопоміжних
операцій



Операційна акушерського 
корпусу

Можливість присутності інтернів, 
студентів, клінординаторів та курсантів на 
оперативних втручаннях, що проводяться.

Можливість асистенцій

Участь в проведенні знеболення 
оперативних втручань


