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Перелік компетентностей, якими повинні володіти студенти 

6 курсу за дисципліною «Акушерство та гінекологія» 

 

СК1 Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта. 

СК2 Здатність визначати перелік необхідних клініко-лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінювати їх результати. 

 СК3 Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз захворювання  

СК4 Здатність визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та 

відпочинку і характер харчування. 

СК5 Здатність діагностувати невідкладні стани 

СК6 Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу 

СК8 Здатність виконувати медичні маніпуляції 

СК9 Здатність проводити консультування з питань планування сім’ї, визначати тактику 

ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду.  

СК14 Здатність вести медичну документацію 

Компетентність Результат 

навчання 

Спеціальні (фахові, предметні) результати навчання 

СК1 ПРН1 Володіти навичками комунікації та клінічного обстеження 

пацієнта. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, 

анамнез життя. 

СК2 ПРН 2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи 

стандартну процедуру,  на підставі результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень. Визначати перелік 

необхідних  клініко-лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінювати їх результати (за списком 4). 

СК3 ПРН 3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за 

списком 1). Встановлювати попередній діагноз,  здійснювати 

диференціальну діагностику та визначати клінічний діагноз 

захворювання (за списком 3). 

СК4 ПРН 4 Визначати принципи лікування захворювань, необхідний 

режим праці та відпочинку, характеру харчування (за 

списком 2). 

СК5 ПРН 5 Діагностувати невідкладні стани (за списком 3). 

СК6 ПРН 6 Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу 

(за списком 3). 

СК8 ПРН8 Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5). 

СК9 ПРН 9 Проводити консультування з питань планування сім’ї, 

визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду. 

-Мати спеціалізовані знання про будову тіла жінки, її органи 

та системи; періоди фізіологічних пологів; методи 

обстеження породіллі  в пологах; оцінку стану плода в 
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пологах; клінічний перебіг та ведення фізіологічних пологів; 

етапи післяпологового періоду та особливості його ведення. 

- Мати спеціалізовані знання про методи контрацепції для 

окремих категорій населення; медичні критерії прийнятності 

ВООЗ для використання контрацепції 

- Вміти визначати стан породіллі; провести діагностичні та 

тактичні заходи у кожному періоді пологів; провести 

обстеження породіллі; оцінити стан плода під час пологів; 

провести післяпологовий період. 

- Вміти провести оцінку пацієнтки, та необхідне обстеження 

перед використанням контрацептивного засобу; 

демонструвати вміння проведення консультування з питань 

планування сім’ї. 

- Обґрунтовано формулювати та довести до породілля, 

родичів та фахівців рекомендації  для найбільш ефективного 

проходження  пологів; надавати необхідну інформацію  про 

зміни в організмі жінки в післяпологовому періоді.  

- Обґрунтовано формулювати та довести до пацієнтки, 

родичів та фахівців рекомендації щодо вибору методу 

контрацепції; надавати необхідну інформацію про зміни в 

організмі жінки під час використання контрацептивного 

засобу. 

СК14 ПРН14 Вести медичну документацію 

 

Спеціальні (фахові, предметні) результати навчання 

Використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм: 

 

СК2 ПРН 2 

 Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну процедуру,  на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. Визначати перелік 

необхідних  клініко-лабораторних та інструментальних досліджень та оцінювати їх результати 

(за списком 4):  

 аналіз сечі за Зимницьким  

 аналіз сечі за Нечипоренком  

 амінотрансферази крові  

 глюкоза крові, глікозильований (глікований) гемоглобін, 

 тест толерантності до глюкози 

 гормони крові  

 загальний аналіз крові  

 загальний аналіз сечі  

 загальний білірубін крові та його фракції  

 електроліти крові  

 креатинін, сечовина крові та сечі, швидкість клубочкової фільтрації  

 коагулограма  

 гістоморфологічне дослідження біоптату слизових оболонок 

 ампліфікаційні методи при інфекційних хворобах (ПЛР, ЛЛР) 

 мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень 
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 методи інструментальної візуалізації сечостатевої системи (УЗД) 

 цитологічне дослідження з шийки матки 

 

СК3 ПРН 3 

Виділяти провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1): 

 аменорея 

 анемічний синдром  

 артеріальна гіпертензія  

 біль в животі  

 біль в промежині  

 блідість 

 блювання 

 геморагічний синдром 

 головний біль 

 дисменорея 

 маткова кровотеча 

 набряковий синдром 

 судоми 

 

 Встановлювати попередній діагноз,  здійснювати диференціальну діагностику та 

визначати клінічний діагноз захворювання (за списком 2): 

патології вагітності:  

 багатоплідна вагітність  

 блювання (блювота) вагітних  

 вагітність при екстрагенітальній патології  

 дистрес плоду при вагітності  

 затримка росту плода  

 імунний конфлікт при вагітності  

 міхурцевий занесок  

 передлежання плаценти  

 передчасне відшарування плаценти  

 передчасні пологи та переношена вагітність  

 позаматкова вагітність 

 прееклампсія та еклампсія  

 самовільний аборт  

 

патологія пологів та післяпологового періоду:  

 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  

 

гінекологічні захворювання: 

 аномальні маткові кровотечі 

 апоплексія яєчника 
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 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 

 новоутворення молочної залози 

 

СК4 ПРН 4  

- Визначати принципи лікування захворювань, необхідний режим праці та відпочинку, 

характеру харчування (за списком 2). 

СК5 ПРН 5 

- Діагностувати невідкладні стани (за списком 3). 

 асфіксія неонатальна 

 гостра кровотеча 

 нормальні пологи 

 геморагічний шок 

 септичний шок 

 судомний синдром 

 

СК6 ПРН 6 

- Визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу (за списком 3). 

СК8 ПРН 8 

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5): 

 проводити пельвіометрію 

 здійснювати зовнішнє (прийоми Леопольда) та внутрішнє акушерське дослідження 

 здійснювати аускультацію плода 

 проводити медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною в перші години життя   

 здійснювати клінічне обстеження молочних залоз 

 проводити бімануальне дослідження та обстеження жінки в дзеркалах 

 взяття мазків для бактеріоскопічного, бактеріологічного та цитологічного досліджень 

 

СК 9 ПРН 9  

- Проводити консультування з питань планування сім’ї, визначати тактику ведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. 

В умовах лікувальної установи 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:  

 оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі;  

 визначати строк вагітності;  

 визначати передбачуваний термін пологів та масу плода;  
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 визначати та оцінювати розміри жіночого тазу;  

 визначати та оцінювати топографію плода в матці  

 визначати тактику ведення вагітності;  

 призначати раціональне вигодовування вагітним; 

 визначати та оцінювати стан плоду під час вагітності;  

 визначати тактику ведення пологів;  

 оцінювати загальний стан новонародженого;  

 оцінювати стан посліду;  

 визначати стан інволюції матки;  

 оцінювати стан лохій та лактації; 

 проводити консультування з питань планування сім’ї; 

 визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу контрацепції; 

 проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності методу 

контрацепції; 

 проводити підбір сучасного методу контрацепції для різних категорій населення, в 

тому числі в післяпологовому періоді. 

 

СК14 ПРН 14 

 В умовах закладу охорони здоров’я або його підрозділу вести медичну 

документацію за стандартними вимогами (історія хвороби гінекологічної пацієнтки, історія 

вагітності, пологів та післяпологового періоду, партограма) 

 

 

 

 


