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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальну програму з дисципліни “Гінекологія” складено
для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І
—ІІІ  рівнів  акредитації  за  спеціальністю  5.12010101
“Лікувальна  справа”  відповідно  до  складових  галузевих
стандартів  вищої  освіти  —  ОКХ  і  ОПП,  затверджених  МОН
України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Під  час  навчання  майбутній  молодший  спеціаліст
повинен  одержати  відомості  про  анатомо-фізіологічні
особливості організму жінки в різні періоди її життя; зміни, які
відбуваються  при  захворюваннях  статевих  органів; уміти
проводити  обстеження  та  диспансерне  спостереження  за
гінекологічними  хворими; надавати  невідкладну  долікарську
допомогу  та  проводити  лікування  за  призначенням  лікаря;
вести амбулаторний прийом; проводити профілактичні огляди;
виконувати  медичні  маніпуляції; володіти  методиками
реанімації; здійснювати заходи з  профілактики захворювань;
основами деонтології, медичної етики; знати основи охорони
праці в гінекології.

Навчальною  програмою  передбачені  лекції, навчальна
практика  під  керівництвом  викладача  та  самостійна  робота
студентів.  Лекції мають передувати  навчальній  практиці і
проводитись із використанням різних форм роботи суто лекції,
ділові  ігри,  розв’язування  ситуаційних  задач  і клінічних
ситуацій, тестових завдань. Під час викладання теоретичного
матеріалу  доцільно ознайомити студентів  з  новітніми
досягненнями  гінекологічної  науки,  вивчити чинні  накази
Міністерства охорони здоров’я України.

Важливим моментом в організації  навчальної практики є
місце  їхнього  проведення  — кабінет  доклінічної  практики,
жіноча  консультація,  гінекологічне  відділення  пологового
будинку,  що  створює оптимальні  умови  для  засвоєння
практичних  навичок,  формування  вмінь,  використання
теоретичних знань у клінічних ситуаціях.

На  вивчення  дисципліни  “Гінекологія” відводиться  108
год; з них 20 — на лекції, 52 — на навчальну практику та 36 —
на самостійну роботу студентів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 основні принципи медичної етики та деонтології;
 засоби  забезпечення  санітарно-протиепідемічного

режиму в гінекологічному стаціонарі;
 правила  техніки  безпеки  під  час  роботи  з  медичним

обладнанням та інструментами;
 форми та методи санітарно-освітньої роботи;
 основні методи обстеження хворих;
 особливості  підготовки  гінекологічних  хворих  до

обстеження;
 основні гінекологічні захворювання, методи їх лікування
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та профілактики;
 підготовку  хворих  до  гінекологічних  операцій  та

післяопераційний догляд за гінекологічними хворими.

Студенти повиннні вміти:
 оформити медичну документацію;
 вести амбулаторний прийом;
 проводити обстеження гінекологічних хворих;
 аналізувати  дані  отриманих  результатів  клінічного

обстеження пацієнтки (лабораторних, інструментальних
тощо);

 надавати  невідкладну  медичну  допомогу  жінкам  із
гінекологічними захворюваннями;

 проводити профілактичні огляди жінок;
 проводити санітарно-освітню роботу;
 застосовувати  методи  профілактики  ВІЛ-інфекції  та

гепатиту В у медичних працівників.

Студенти мають бути поінформовані про:
 основні  принципи  організації  гінекологічної  допомоги  в

Україні на сучасному етапі;
 нормативні  акти  та  чинні  накази  Міністерства  охорони

здоров’я України; 
 новітні досягнення медицини;
 нові лікарські засоби і методи їх застосування;
 нові методи діагностики гінекологічних захворювань;
 стан захворюваності на гінекологічні хвороби в регіоні та

країні.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
з/п Тема

Кількість годин

Загальни
й обсяг

Лекц
ії

Навчальна
практика

під
керівництв

ом
викладача 

Самостійн
а робота

1
Вступ. Організація гінекологічної 
допомоги в Україні 4 2 — 2

2 Методика обстеження 
гінекологічних хворих

14 2 8 4

3 Менструальний цикл та його 
порушення 6 2 4 —

4 Неправильні положення та 
аномалії розвитку жіночих 
статевих органів

6 2 4 —

5 Неспецифічні запальні 
захворювання жіночих статевих 
органів

10
2 4 4

6 Специфічні запальні 
захворювання жіночих статевих 
органів 

10
2 4 4

7 Доброякісні пухлини жіночих 
статевих органів 10 2 4 4

8 Фонові та передракові 
захворювання зовнішніх статевих 
органів

6 2 4 —

9 Злоякісні захворювання жіночих 
статевих органів 10 2 4 4

10 Невідкладна допомога в 
гінекології

10 2 8 —

11 Консервативні та оперативні 
методи лікування гінекологічних 
хворих і догляд за ними

20 — 8 12

12 Охорона праці в гінекології 2 — — 2

Усього 108 20 52 36

Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за
темами циклові методичні комісії навчальних закладів.

5



САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Тема Кількіст
ь годин

1 Організація гінекологічної допомоги в Україні 2

2 Методика обстеження гінекологічних хворих 4

3 Неспецифічні запальні захворювання жіночих статевих органів 4

4 Специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів 4

5 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів 4

6 Злоякісні захворювання жіночих статевих органів 4

7 Консервативні та оперативні методи лікування гінекологічних 
хворих та догляд за ними

12

8 Охорона праці в гінекології 2

Усього 36
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ЗМІСТ

Тема 1. Вступ. Організація гінекологічної допомоги в
Україні

ЛЕКЦІЯ

Визначення  гінекології  як  науки.  Видатні  вчені  —
основоположники  гінекології.  Історія  розвитку  гінекології  в
Україні. 

Організація гінекологічної  допомоги в місті та сільській
місцевості.  Лікувально-профілактичні  заклади  для  надання
амбулаторної  допомоги  —  жіноча  консультація,  денні
стаціонари,  ФАПи,  лікарські  амбулаторії  та  стаціонарної
допомоги  —  гінекологічні  відділення  лікарень.  Робота
молодшого медичного персоналу в гінекологічних відділеннях
консервативного  й  оперативного  методів  лікування.  Роль
фельдшера  в  наданні  долікарської  допомоги,  проведенні
амбулаторного прийому та щорічних профілактичних оглядів
жінок. Санітарно-освітня робота та її значення.

Етику  та  деонтологію  в  гінекології.  Основи
законодавства України про охорону здоров’я жінки. 

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Історія розвитку гінекологічної науки в Україні. 
2. Організація  гінекологічної  допомоги  в  сільській

місцевості.

Тема 2. Методика обстеження гінекологічних хворих

ЛЕКЦІЯ

Анамнез,  його  роль  у  визначенні  діагнозу.  Схема
обстеження  гінекологічних  хворих:  паспортні  дані,  скарги
пацієнтки,  їх  деталізація;  анамнез  розвитку  захворювання;
анамнез  життя;  акушерсько-гінекологічний  анамнез
(менструальна,  статева,  дітородна  та  секреторна  функції
жінки).  Об’єктивне  обстеження  —  огляд  загальний,
обстеження молочних залоз і лімфатичних вузлів; обстеження
живота. Спеціальне гінекологічне обстеження, огляд статевих
органів,  дзеркальний  огляд,  бімануальне  обстеження,
ректальне та ректо-абдомінальне обстеження.

Додаткові методи обстеження в гінекології: лабораторні
—  бактеріоскопічне,  онкоцитологічне,  кольпоцитологічне,
бактеріологічне;  інструментальні  —  біопсія,  зондування
порожнини  матки,  діагностичне  вишкрібання  порожнини
матки,  пункція  черевної  порожнини  через  заднє  склепіння
піхви;  апаратні  —  кольпоскопія,  гістероскопія,  лапароскопія,
кульдоскопія,  УЗО,  рентгенологічні.  Підготовка  пацієнтки,
інструментарію та матеріалів до проведення обстеження.
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  гінекологічному  відділенні  та
жіночій консультації.

Ознайомлення  з  обладнанням,  особливостями  роботи
відділень, принципами диспансеризації гінекологічних хворих.

Обстеження  гінекологічних  хворих  —  збирання
анамнезу, проведення загального об’єктивного обстеження та
спеціальних  методів  обстеження,  участь  у  проведенні
апаратних та інструментальних методів обстеження.

Вивчення  інструментів  для  зондування  порожнини
матки,  фракційного  діагностичного  вишкрібання,  біопсії,
пункції  черевної  порожнини  через  заднє  склепіння  піхви.
Ознайомлення  з  апаратними  методами  обстеження
гінекологічних хворих: УЗО, кольпоскопія. 

Асистування  під  час  проведення  малих  гінекологічних
операцій. Методи стерилізації гінекологічних інструментів.

Вивчення медичної документації.

Практичні навички:
 збирання анамнезу;
 огляд статевих органів;
 дзеркальний огляд;
 бімануальне обстеження;
 підготовка  наборів  інструментів  для:  зондування

порожнини матки,  роздільного вишкрібання порожнини
матки,  пункції  черевної  порожнини  через  заднє
склепіння, для біопсії шийки матки;

 збирання,  зберігання  та  відправлення  матеріалу  для
гістологічного дослідження;

 оформлення  паспортної  частини  медичної  карти
стаціонарного  хворого/Ф,  медичної  картки
амбулаторного  хворого/Ф0-25/0,  контрольної  картки
диспансерного  спостереження/Ф030/0  статистичного
талону /Ф025-2/0;

 підготовки жінки до УЗО.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Апаратні  методи  обстеження  в  гінекології  —
кольпоскопія, гістероскопія, лапароскопія, кульдоскопія,
УЗО, рентгенологічні.

Тема 3. Менструальний цикл та його порушення

ЛЕКЦІЯ
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Види порушень менструального циклу.
Аменорея  —  справжня  та  несправжня,  первинна  та

вторинна, фізіологічна та патологічна. Діагностика. Принципи
лікування.

Маткові  кровотечі  при  двофазному циклі,  ановуляторні
цикли.  Ювенільні  та  клімактеричні  кровотечі.
Альгодисменорея.  Діагностика,  принципи лікування хворих з
порушенням менструального циклу.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації,
гінекологічному відділенні пологового будинку.

Обстеження  пацієнток  з  різними  формами  порушення
менструального циклу, догляді за ними.

Розв’язування ситуаційних задач. 

Практичні навички:
 вимірювання базальної температури;
 підготовка  жінки  та  інструментів  до  роздільного

вишкрібання слизової оболонки шийки і тіла матки;
 надання  невідкладної  долікарської  допомоги  при

дисфункціональних маткових кровотечах.

Тема  4. Неправильні  положення  та  аномалії
розвитку жіночих статевих органів

ЛЕКЦІЯ

Аномалії будови жіночих статевих органів. Класифікація
аномалій,  причини  аномалій  розвитку  жіночих  статевих
органів.  Зарощення  дівочої  пліви  і  піхви,  подвоєння  матки,
синдром  склерокістозних  яєчників  (Штейна—Левенталя).
Генітальний інфантилізм.

Неправильне положення матки, класифікація, причини. 
Опущення  стінок  піхви  та  матки.  Клінічні  прояви,

лікування  (консервативне  та  оперативне),  догляд  у
післяопераційний період. Профілактика опущень матки.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття проводять у гінекологічному відділенні, жіночій
консультації.

Обстеження  хворих  з  аномаліями  статевих  органів  та
неправильним положенням матки, ознайомлення з методами
консервативного  та  оперативного  лікування,  догляд  за
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хворими після операції. 
Виконання лікарських призначень. 
Розв’язування ситуаційних задач.

Практичні навички:
 гінекологічне  обстеження  пацієнток  за  допомогою

дзеркал, бімануального обстеження;
 підготовка жінки до УЗО. 

Тема  5. Неспецифічні  запальні  захворювання
жіночих статевих органів

ЛЕКЦІЯ

Загальні  відомості  про  запальні  захворювання  жіночих
статевих  органів.  Шляхи  поширення  інфекції  в  організмі.
Запальні  захворювання  неспецифічної  етіології:  види
збудників. Класифікація залежно від стадії перебігу (гострий,
підгострий,  хронічний)  захворювання  та  за  локалізацією
запального  процесу  (місцева  та  генералізована).
Захворювання  з  місцевою  локалізацією:  бартолініт,  вульвіт,
кольпіт,  ендоцервіцит,  ендометрит,  аднексит,  параметрит,
пельвіоперитоніт.

Генералізовані  форми  інфекцій:  розлитий  перитоніт,
бактеріально-септичний шок, сепстицемія, септикопіємія.

Клінічна  картина.  Методи  діагностики  неспецифічних
запальних процесів. Принципи лікування.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації  та
гінекологічному відділенні.

Проведення  обстеження  хворих  із  запальними
захворюваннями жіночих статевих органів. 

Розв’язування  ситуаційних  задач  та  аналіз  клінічних
ситуацій. 

Догляд  за  пацієнтками  із  запальними  захворюваннями
жіночих  статевих  органів.  Збирання  піхвового  вмісту  на
бактеріоскопічне  та  бактеріологічне  дослідження.
Відпрацювання  на  фантомі  навичок  з  проведення  піхвових
спринцювань, уведення піхвових тампонів і порошкоподібних
лікарських засобів. 

Проведення санітарно-освітньої роботи.

Практичні навички:
 взяття матеріалу для бактеріоскопічного дослідження;
 оформлення направлень до лабораторії;
 проведення піхвової ванночки, піхвового спринцювання;
 уведення в піхву тампона;
 уведення в піхву порошкоподібних лікарських засобів.
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САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Методи лікування неспецифічних запальних захворювань
жіночих статевих органів.

Тема 6. Специфічні запальні захворювання жіночих
статевих органів

ЛЕКЦІЯ

Захворювання,  що  передаються  статевим  шляхом
(ЗПСШ): збудники, шляхи їх проникнення.

Туберкульоз геніталій. Трихомоніаз. Хламідіоз. Кандидоз.
Вірусні  захворювання  жіночих  статевих  органів
(цитомегаловірус,  папіломавірус,  вірус  простого  герпесу).
Бактеріальний  вагіноз.  Клінічна  картина,  діагностика,
принципи лікування.

Принципи профілактики ЗПСШ.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації  та
гінекологічному відділенні.

Обстеження хворих із запальними захворюваннями, що
передаються  статевим  шляхом.  Ознайомлення  з  методами
діагностики, принципами лікування та визначенням критерію
виліковування. 

Збирання  піхвового  вмісту  на  бактеріоскопічне  та
бактеріологічне дослідження та крові для імуноферментного,
серологічного  методів.  Відпрацювання на  фантомі  навичок з
уведення  піхвових  тампонів  і  порошкоподібних  лікарських
засобів.

Догляд  за  хворими  з  генералізованими  формами
інфекції. Розв’язування ситуаційних задач. 

Проведення санітарно-освітньої роботи.

Практичні навички:
 взяття  мазків  для  бактеріоскопічного  та

бактеріологічного дослідження;
 проведення піхвової ванночки, піхвового спринцювання;
 уведення в піхву тампона.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Вірусні  захворювання  жіночих  статевих  органів.
Бактеріальний  вагіноз.  Клінічна  картина,  діагностика,
принципи лікування.

Тема  7. Доброякісні  пухлини  жіночих  статевих
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органів

ЛЕКЦІЯ

Характеристика доброякісних пухлин. Міома. Сучасні теорії
етіопатогенезу.  Класифікація.  Клінічна  картина.  Методи
діагностики.  Види  лікування  —  консервативне  (гормональна
терапія,  абляція  ендометрію,  емболізація  маткових  артерій,
симптоматична терапія) та хірургічне. Показання до проведення
оперативного лікування. 

Доброякісні пухлини яєчників. Кісти та кістоми. Клінічна
картина. Діагностика. Принципи лікування.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації,
гінекологічному відділенні пологового будинку.

Обстеження хворих із доброякісними пухлинами жіночих
статевих органів та догляді за ними.

Асистування  лікарю  під  час  проведення  малих
гінекологічних операцій.

Розв’язування ситуаційних задач.

Практичні навички:
 підготовка пацієнтки до УЗО;
 підготовка  набору  інструментів  для  роздільного

діагностичного вишкрібання матки;
 взяття мазків на онкоцитологічне дослідження;
 оформлення та відправлення матеріалу на  гістологічне

дослідження.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Методи  оперативного  лікування  доброякісних  пухлин
жіночих статевих органів.

Тема  8. Фонові  та  передракові  захворювання
зовнішніх статевих органів

ЛЕКЦІЯ

Захворювання  зовнішніх  статевих  органів:  лейкоплакія,
крауроз. Клінічна картина, діагностика, принципи лікування. 

Фонові захворювання шийки матки: ерозія, псевдоерозія,
поліп, ектропіон, лейкоплакія, еритроплакія. Дисплазія шийки
матки.  Клінічна  картина,  методи  діагностики.  Типи
патологічних  мазків.  Лікування  фонових  і  передракових
захворювань шийки матки. Диспансеризація.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
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ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації,
гінекологічному відділенні пологового будинку.

Ознайомлення  з  методами  лікування  фонових  і
передракових захворювань у кабінеті патології шийки матки, з
особливостями  диспансерного  спостереження  за  хворими  із
цією патологією.

Участь в обстеженні хворих із фоновими і передраковими
захворюваннями зовнішніх статевих органів і догляд за ними.

Розв’язування ситуаційних задач.

Практичні навички:
 взяття мазків на онкоцитологічне дослідження;
 підготовка набору інструментів для біопсії шийки матки;
 оформлення  та  спрямування  матеріалу  на  гістологічне

дослідження. 

Тема  9. Злоякісні  захворювання  жіночих  статевих
органів

ЛЕКЦІЯ

Рак  шийки  матки  —  класифікація,  форми,  клінічна
картина,  методи  діагностики,  лікування.  Рак  тіла  матки  —
клінічні  прояви,  методи  діагностики,  види  та  методи
лікування.  Злоякісні  пухлини  яєчників  —  клінічна  картина,
діагностика,  основні  принципи  лікування.  Оперативне  та
гормональне  лікування,  променева  та  хіміотерапія  при
злоякісних пухлинах жіночих статевих органів. Профілактика
онкозахворювань:  вакцинація,  онкопрофогляди,  лікування
фонових  і  передракових  захворювань  зовнішніх  статевих
органів та рання діагностика злоякісних новоутворень.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття  проводять  у  жіночій  консультації,
гінекологічному  та  радіологічному  відділеннях
онкодиспансеру.

Ознайомлення  з  методами  діагностики  онкологічних
захворювань  —  онкоцитологічний,  розширена  кольпоскопія,
прицільна  біопсія,  гістероскопія;  методами  лікування  —
оперативний, променевий, хіміотерапевтичний.

Участь  в  обстеженні  пацієнток.  Догляд  за  хворими.
Допомога  лікареві  під  час  проведення  малих  гінекологічних
операцій. 

Проведення санітарно-освітньої роботи.

Практичні навички:
 взяття мазків на онкоцитологічне дослідження;
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 оформлення та відправлення матеріалу на  гістологічне
дослідження;

 підготовка набору інструментів  для аспіраційної  біопсії,
біопсії шийки матки;

 участь  у  проведенні  онкопрофоглядів  та  санітарно-
освітньої роботи;

 підготовка  набору  інструментів  для  фракційного
діагностичного вишкрібання порожнини матки.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Променева  терапія  при  лікуванні  злоякісних  пухлин
жіночих статевих органів та ускладнення у зв’язку з цим.

Тема 10. Невідкладна допомога в гінекології

ЛЕКЦІЯ

Основні  види  гінекологічних  захворювань,  які
потребують невідкладної допомоги. 

Позаматкова  вагітність:  причини,  класифікація,
діагностика,  клінічна  картина,  долікарська  невідкладна
допомога.  Апоплексія  яєчника:  причини,  клінічні  форми,
діагностика, тактика.

Перекрут  ніжки  кістоми  яєчника:  причини,  клінічна
картина,  діагностика,  невідкладна  долікарська  допомога.
Травми зовнішніх статевих органів, перша медична допомога у
разі  ушкодження  зовнішніх  статевих  органів,  піхви,  матки.
Показання та протипоказання до транспортування хворих, які
потребують невідкладної допомоги.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття проводяться у гінекологічному стаціонарі.
Участь в обстеженні хворих з ознаками гострого живота,

маткової кровотечі,  травмами. Оволодіння методами надання
першої  допомоги  жінкам,  які  потребують  невідкладної
гінекологічної допомоги. Догляд за хворими.

Клінічний  аналіз  історій  хвороб.  Розв’язування
ситуаційних задач.

Практичні навички:
 підготовка набору інструментів  для проведення пункції

черевної порожнини через заднє склепіння піхви;
 підготовка  набору  інструментів  для  вишкрібання

порожнини матки;
 проведення тампонади піхви (на фантомі).

Тема  11. Консервативні  та  оперативні  методи
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лікування гінекологічних хворих і догляд за ними

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ВИКЛАДАЧА

Заняття проводять у гінекологічному стаціонарі.
Ознайомлення  з  роботою  відділення  консервативних

методів  лікування,  особливостями  деонтології  у
гінекологічному  відділенні.  Виконання  разом  з  медичними
сестрами  призначення  лікаря:  ін’єкції,  внутрішньовенні
краплинні  введення лікарських розчинів,  виконання піхвових
ванночок,  спринцювань,  уведення  в  піхву  тампонів,
зігрівальних компресів, застосування міхура з льодом.

Ознайомлення з роботою фізіотерапевтичного кабінету.
Ознайомлення  з  роботою  відділення  оперативних

методів лікування.
Вивчення  показань  і  обсягу  обстеження  хворих  для

планових  і  ургентних  операцій.  Участь  у  безпосередній
підготовці хворих до великих і малих операцій.

Вивчення методів знеболювання в гінекології. 
Підготовка  перев’язувального  та  шовного  матеріалу.

Стерилізація наборів інструментів для гінекологічних операцій.
Догляд за післяопераційними хворими.

Практичні навички:
 введення в піхву тампона;
 проведення піхвових ванночок;
 проведення піхвових спринцювань;
 підготовка жінок до гінекологічних операцій.

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Медикаментозна  терапія,  фізіотерапія  та  санаторно-
курортне лікування гінекологічних хворих. 

2. Показання до лапароскопічних операцій.
3. Знеболювання при гінекологічних операціях.
4. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення.

Тема 12. Охорона праці в гінекології

САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Основні  законодавчі  та  нормативні  документи,  що
стосуються охорони здоров’я.

2. Використання  нормативно-правової  бази  для  захисту
особистості,  види відповідальності,  види інструктажів з
охорони праці.

3. Заходи  боротьби  з  внутрішньолікарняною  інфекцією  у
лікарняно-профілактичних закладах.

4. Гігієна праці медичного персоналу.
5. Заходи безпеки щодо зараження медичних працівників
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вірусними гепатитами В, С і ВІЛ-інфекцією.
6. Індивідуальні засоби захисту та інфекційний контроль.
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САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Історія  розвитку  гінекологічної  науки  в  Україні.
Організація гінекологічної допомоги в місті та сільській
місцевості. 

2. Апаратні методи обстеження в гінекології (кольпоскопія,
гістероскопія,  лапароскопія,  кульдоскопія,  УЗО,
рентгенологічні).

3. Методи  лікування  неспецифічних  запальних
захворювань жіночих статевих органів. 

4. Вірусні  захворювання  жіночих  статевих  органів.
Бактеріальний  вагіноз.  Клінічна  картина,  діагностика,
принципи лікування.

5. Методи  оперативного  лікування  доброякісних  пухлин
жіночих статевих органів.

6. Променева  терапія  при  лікуванні  злоякісних  пухлин
жіночих статевих органів та ускладнення при ній. 

7. Медикаментозна  терапія,  фізіотерапія  та  санаторно-
курортне лікування гінекологічних хворих. 

8. Показання до лапароскопічних операцій.
9. Знеболювання при гінекологічних операціях.
10. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення.
11. Види інструктажів з охорони праці.
12. Інфекційна безпека та інфекційний контроль.
13. Індивідуальні  засоби  захисту  медичного  персоналу  в

гінекології.
14. Види  відповідальності  за  порушення  трудової

дисципліни.
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Заповнення паспортної частини медичної карти.
2. Оформлення направлень для лабораторного обстеження.
3. Збирання анамнезу.
4. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал.
5. Взяття матеріалу для цитологічного дослідження.
6. Взяття  матеріалу  з  піхви  та  цервікального  каналу  для

бактеріоскопічного дослідження.
7. Взяття  матеріалу  з  піхви  та  цервікального  каналу для

бактеріологічного дослідження.
8. Взяття  матеріалу  з  піхви  для  гормональної

кольпоцитодіагностики.
9. Проведення бімануального дослідження.
10. Проведення спринцювання піхви.
11. Проведення піхвової ванночки.
12. Введення піхвового тампона.
13. Підготовка набору інструментів для проведення пункції

черевної порожнини через заднє склепіння піхви.
14. Підготовка  набору  інструментів  для  вишкрібання

порожнини матки.
15. Підготовка набору інструментів для біопсії шийки матки.
16. Підготовка набору інструментів для аспіраційної біопсії.
17. Підготовка  набору  інструментів  для  зондування

порожнини матки.
18. Підготовка жінки до УЗО.
19. Надання невідкладної медичної допомоги при гострому

животі в гінекології.
20. Надання невідкладної  медичної  допомоги при травмах

жіночих статевих органів.
21. Надання невідкладної медичної допомоги при маткових

кровотечах.
22. Проведення туалету післяопераційних хворих, догляд за

швами на промежині.
23. Проведення підготовки хворої до піхвового дослідження

та малих гінекологічних операцій.
24. Асистування  під  час  проведення малих  гінекологічних

операцій.
25. Підготовка гінекологічного крісла до огляду хворих.
26. Проведення санітарно-освітньої роботи.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО
ЕКЗАМЕНУ

1. Особливості  та  значення  анамнезу  в  гінекології,
методика збирання анамнезу.

2. Методика і значення гінекологічного дослідження.
3. Додаткові  методи  дослідження  в  гінекології

(інструментальні).
4. Піхвові мазки: види, техніка взяття.
5. Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення,

клінічні прояви, діагностика, профілактика.
6. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви,

діагностика, профілактика.
7. Порушення  менструального  циклу  (за  типом

дисфункційних  маткових  кровотеч):  етіологія,  клінічні
прояви, діагностика, профілактика.

8. Порушення менструального  циклу (за типом аменореї):
етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

9. Запальні  захворювання  жіночих  статевих  органів
(загальні дані).

10. Трихомоніаз.
11. Запальні  хвороби  зовнішніх  статевих  органів  та  піхви

неспецифічної  етіології:  клінічна  картина,  діагностика,
лікування.

12. Пухлини.  Характеристика  злоякісних  і  доброякісних
пухлин. Онкологічна служба в Україні.

13. Передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у
діагностиці пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання
діагностика раку.

14. Доброякісні  пухлини  матки:  клінічна  картина,
діагностика, принципи лікування.

15. Доброякісні  пухлини  яєчників:  клінічна  картина,
діагностика, лікування.

16. Злоякісні  пухлини  шийки  матки:  стадії  поширення,
клінічна картина, діагностика, значення біопсії, принципи
комбінованого лікування.

17. Рак  тіла  матки:  значення  діагностичного  вишкрібання,
клінічна картина, принципи лікування. 

18. Злоякісні  новоутворення  яєчників:  стадії  поширення,
діагностика, принципи лікування.

19. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці):
етіологія,  клінічна  картина,  лікування,  діагностика,
профілактика.

20. Позаматкова  вагітність:  причини,  клінічна  картина,
діагностика, лікування, невідкладна допомога.

21. Апоплексія  яєчників,  перекручування  ніжки  кісти  та
кістоми  яєчника:  клінічна  картина,  діагностика,
невідкладна допомога.

22. Хірургічне лікування в гінекології:  підготовка хворих до
операції, догляд за післяопераційними хворими.

23. Види інструктажів з охорони праці.
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24. Інфекційна безпека та інфекційний контроль.
25. Індивідуальні  засоби  захисту  медичного  персоналу  в

гінекології.
26. Види  відповідальності  за  порушення  трудової

дисципліни.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

1. Особливості  та  значення  анамнезу  в  гінекології;
методика збирання анамнезу.

2. Методика і значення гінекологічного дослідження.
3. Додаткові  методи  дослідження  в  гінекології

(інструментальні).
4. Піхвові мазки: види, техніка взяття.
5. Аномалії жіночих статевих органів: причини виникнення,

клінічні прояви, діагностика, профілактика.
6. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви,

діагностика, профілактика.
7. Порушення  менструального  циклу  (за  типом

дисфункційних  маткових  кровотеч):  етіологія,  клінічні
прояви, діагностика, профілактика.

8. Порушення менструального  циклу (за типом аменореї):
етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика.

9. Запальні  захворювання  жіночих  статевих  органів
(загальні дані).

10. Трихомоніаз.
11. Запальні  хвороби  зовнішніх  статевих  органів  та  піхви

неспецифічної  етіології:  клінічна  картина,  діагностика,
лікування.

12. Пухлини.  Характеристика  злоякісних  і  доброякісних
пухлин. Онкологічна служба в Україні.

13. Передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів
у  діагностиці  пухлиноподібних  захворювань  і  пухлин.
Рання діагностика раку.

14. Доброякісні  пухлини  матки:  клінічна  картина,
діагностика, принципи лікування.

15. Доброякісні  пухлини  яєчників:  клінічна  картина,
діагностика, лікування.

16. Злоякісні  пухлини  шийки  матки:  стадії  поширення,
клінічна  картина,  діагностика,  значення  біопсії,
принципи комбінованого лікування.

17. Рак  тіла  матки:  значення діагностичного  вишкрібання,
клініка, принципи лікування. 

18. Злоякісні  новоутворення  яєчників:  стадії  поширення,
діагностика, принципи лікування.

19. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці):
етіологія,  клінічна  картина,  лікування,  діагностика,
профілактика.

20. Позаматкова  вагітність:  причини,  клінічна  картина,
діагностика, лікування, невідкладна допомога.

21. Апоплексія  яєчників,  перекручування  ніжки  кісти  та
кістоми  яєчника:  клінічна  картина,  діагностика,
невідкладна допомога.

22. Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до
операції, догляд за післяопераційними хворими.

23. Види інструктажів з охорони праці.
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24. Інфекційна безпека та інфекційний контроль.
25. Індивідуальні  засоби  захисту  медичного  персоналу  в

гінекології.
26. Види  відповідальності  за  порушення  трудової

дисципліни.
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