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Перелік компетентностей, якими повинні володіти студенти 

6 курсу за дисципліною «Акушерство та гінекологія» 

1. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 1) 

Список 1. Перелік лабораторних та інструментальних досліджень, 

які виносяться на іспит 

 загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Зимницьким та за 

Нечипоренком 

 загальний аналіз крові 

 електроліти крові, протеїни крові та їх фракції, амінотрансферази 

крові, загальний білірубін крові та його фракції 

 коагулограма 

 гормони крові 

 феритин, залізо та мідь сироватки крові 

 креатинін, сечовина крові та сечі, швидкість клуб очкової 

фільтрації 

 ампліфікаційні методи при інфекційних хворобах (ПЛР, ЛЛР) 

 мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень 

 методи інструментальної візуалізації органів черевної порожнини 

 методи інструментальної візуалізації сечостатевої системи 

 методи інструментальної візуалізації грудної залози 

 цитологічне дослідження з шийки матки 

 гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів 

 гістоморфологічне дослідження біоптату паренхіматозних органів 

 гістоморфологічне дослідження біоптату слизових оболонок 
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2. Вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром 

(за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані фізикального 

обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. 

 

Список 2. Перелік синдромів та симптомів, які виносяться на іспит 

 аменорея 

 анемічний синдром 

 артеріальна гіпертензія 

 артеріальна гіпотензія 

 біль в животі 

 біль в промежині 

 геморагічний синдром 

 головний біль 

 дизурія 

 дисменорея 

 запаморочення, 

 лімфаденопатія 

 маткова кровотеча 

 розлади свідомості 

 свербіж шкіри 

 схуднення 

Симптоми за авторами: 

 Щьоткіна-Блюмберга 

 Промптова 

 Горвіца-Гегара 

 

Ознаки вагітності 

- Снегирьова 
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3. Вміти встановити найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

за допомогою співставлення зі стандартами, використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного 

клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, 

її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних 

норм. 

Список 3. Перелік діагнозів які виносяться на іспит 

 анемії 

 гемолітична хвороба новонароджених 

 гостра оклюзія магістральних і периферичних артерій; 

 гіпертензія вагітних 

 респіраторний дистрес-синдром новонароджених 

 спадкові хромосомні порушення (хвороба Дауна, синдром 

Шерешевського – Тернера) 

 герпесвірусні хвороби 

 кандидози 

 генітальний туберкульоз 

 хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) 

 інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом 

(гонококова інфекція, хламідійні інфекції, сифіліс, трихомоніаз) 

 багатоплідна вагітність 

 блювання (блювота) вагітних 

 вагітність при екстрагенітальній патології 

- Піскачека 

- Гентера 

- Губарева 

- Чедвика 
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 дистрес плоду при вагітності 

 затримка росту плода 

 імуний конфлікт при вагітності 

 міхурцевий занесок 

 передлежання плаценти 

 передчасне відшарування плаценти 

 передчасні пологи та переношена вагітність 

 позаматкова вагітність 

 прееклампсія та еклампсія 

 самовільний аборт 

 аномалії пологової діяльності 

 аномалії тазу, у т.ч. клінічно вузький таз 

 дистрес плоду під час пологів 

 кровотеча пологова та післяпологова 

 неправильні положення та передлежання плода 

 післяпологові септичні захворювання 

 травми матки і пологових шляхів 

 аномальні маткові кровотечі; 

 апоплексія яєчника; 

 безплідність; 

 вроджені вади розвитку жіночих статевих органів; 

 доброякісна дисплазія молочних залоз; 

 доброякісні та передракові новоутворення жіночих статевих 

органів 

 ендометріоз 

 запальні захворювання жіночих статевих органів 

 злоякісні новоутворення жіночих статевих органів 

 мастит 

 нейроендокринні синдроми 
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4. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 4) в умовах лікувальної 

установи, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного 

діагнозу та/або показників стану пацієнта, використовуючи знання про 

людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

використовуючи стандартні методики 

Список 4. Медичні маніпуляції 

 
 

 бімануальне (вагінальне) дослідження 

 взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження, огляд шийки матки в 

дзеркалах 

 огляд шийки матки в дзеркалах, взяття мазків для цитоморфологічного 

дослідження 

 клінічне обстеження молочних залоз 

 пельвіометрія (вимірювання та оцінка жіночого тазу) 

 зовнішнє акушерське дослідження (прийоми Леопольда), визначення 

топографії плоду в матці; 

 аускультація плода, інтерпретація КТГ 

 визначення терміну пологів та передбачуваної маси плоду 

 оцінка новонародженого за шкалою АПГАР 
 

 

5. На підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, 

зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження вагітної і роділлі, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури 

ВМІТИ: 

 новоутворення молочної залози 
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 оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі; 

 визначати строк вагітності; 

 визначати передбачуваний термін пологів та масу плода; 

 визначати та оцінювати розміри жіночого тазу; 

 оцінювати акушерську кон’югату 

 визначати та оцінювати топографію плода в матці; 

 визначати тактику ведення вагітності; 

 визначати та оцінювати стан плоду під час вагітності; 

 визначати тактику ведення пологів; 

 оцінювати загальний стан новонародженого за шкалою АПГАР; 

 оцінювати ознаки відділення плаценти; 

 визначати стан інволюції матки; 

 оцінювати стан лохій; 

 призначати раціональне вигодовування вагітним, дітям першого 

року життя та затримкою розвитку, недоношеним дітям; 

 оцінювати лактацію. 

 

6.  В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, 

загального огляду та гінекологічного обстеження жінки, використовуючи 

знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

з використанням стандартної процедури: 

 проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності 

методу контрацепції; 

 визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу 

контрацепції; 

 проводити консультування з питань планування сім’ї; 

 проводити підбір сучасного методу контрацепції для різних 

категорій населення; 
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 призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження 

хворого (за списком 1) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 

на підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за 

стандартними схемами, використовуючи знання про людину, її 

органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм; 

 здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 

3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним 

алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний 

діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження 

хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; 

 встановлювати попередній клінічний діагноз (за списком 3) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, 

використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та 

системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм; 

 визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання (за списком 3), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових 

умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами; 

 виконувати медичні маніпуляції (за списком 4) в умовах 

лікувальної установи, вдома або на виробництві на підставі 

попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, 
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дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні 

методики; 

   визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, 

що підлягають диспансерному нагляду; 

  визначати тактику обстеження та первинної профілактики 

здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 
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