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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

“Наскрізну навчальну програму практики” складено для вищих 
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за 
спеціальністю 5.12010105 “Акушерська 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. 

Освіта в Україні на сучасному етапі перебуває в стані докорінних змін, 
що зумовлено новими вимогами суспільно-економічного життя, суть яких 
полягає в потребі підвищення, насамперед, практичного рівня підготовки 
майбутніх фахівців. 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 
обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 
ними певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Основна мета практичного навчання — набуття студентами міцних 
професійних знань, умінь та навичок для вирішення тих чи інших виробничих 
питань; прийняття самостійних рішень під час виконання будь-якої роботи в 
умовах сучасного виробництва на базі вже отриманих у навчальному закладі 
знань, умінь та навичок згідно з кваліфікаційними характеристиками. 
Виходячи з основної мети практичного навчання, вимоги та підхід до 
організації практичного навчання повинні бути якісно оновлені та приведені у 
відповідність із сучасними тенденціями роботи підприємств в умовах 
ринкової економіки. Тому практичне навчання, з одного боку, має бути 
послідовним та безперервним, а з іншого — має набути гнучкого характеру, 
щоб можна було вносити корективи в зміст практичного навчання в разі 
впровадження на виробництві новітніх технологій, матеріалів, обладнання 
тощо, включаючи науково-дослідницьку роботу.  

Основним документом в організації практичної підготовки в 
навчальному закладі є наскрізна програма практики. Наскрізна програма 
практичної підготовки — це розгорнутий план професійної підготовки 
спеціалістів з усіх видів практик: виробнича практика з догляду за вагітними, 
роділлями, породіллями та медичній маніпуляцій техніці; акушерська; 
переддипломна практика із зазначенням тривалості часу та  термінів її 
проведення.  

Програма виробничої практики передбачає закріплення, поглиблення 
і розширення теоретичних знань та практичних умінь, отриманих на 
практичних заняттях.  

Під час акушерської практиці студенти повинні закріпити, поглибити і 
розширити теоретичні знання з акушерства і гінекології та практичні вміння, 
отримані на практичних заняттях, необхідних для закріплення професійних 
компетенції відповідно до кваліфікаційної характеристики. 

Метою переддипломної практики є поглиблення та систематизація 
знань, отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як 
акушерство та гінекологія. 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Проведення виробничої та переддипломної практики 
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Відповідно до навчального плану  виробнича та переддипломна  
практики зі спеціальності 5.12010105 “Акушерська справа” здійснюються в 
таких обсягах: 

 

№ 
з/п 

Практика 
Кількість 
тижнів 

Кількість годин 
Вид 

контролю Загальна 
На базах 
практики 

Самостійна 
робота 

1 

Виробнича практика з догляду за 
вагітними, роділлями, 
породіллями та медичній 
маніпуляцій ній техніці 

3 162 108 54 Диф.залік 

2 Акушерська практика 4 216 144 72 Диф.залік 

3 
Переддипломна  
практика 

10 540 360 180 Диф.залік 

Усього 17 918 612 306  

 
2. Загальна мета і зміст практичного навчання 

 
Метою практики є: 

⎯ оволодіння студентами сучасними методами та формами організації 
праці в галузі акушерства та гінекології; 

⎯ формування потреби систематично поновлювати знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності; 

⎯ набуття професійних компетенції з питань акушерства та гінекології; 

⎯ удосконалення професійних навичок та вмінь зі спеціальності; 

⎯ підготовка до майбутнього самостійної роботи. 
 
Завданням практичної підготовки студентів є формування в умовах 

виробництва професійних навичок на основі здобутих теоретичних знань, 
необхідних для майбутньої професійної діяльності фахівців. 

Виробнича практика з догляду за хворими і маніпуляційній техніці 
проводиться з метою: 

⎯ поглиблення знань з догляду за хворими відповідно до принципів 
медичної етики і деонтології; 

⎯ відпрацювання та вдосконалення техніки виконання медичних 
маніпуляцій. 

 
Проводиться на завершальному етапі вивчання предмету “Загальний 

догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка”. За час проходження 
практики студенти ознайомлюються з роботою приймального відділення, 
центральної стерилізаційної, відділень стаціонару, вивчають посадові 
обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці, накази та інструкції 
МОЗ України, які регламентують роботу лікувальної установи з санітарно-
протиепідемічного режиму. 

Акушерська практика проводиться з метою: 

⎯ повного оволодіння технікою виконання маніпуляцій, передбачених 
програмою; 

⎯ закріплення, систематизації та поглиблення теоретичних знань зі 
спеціальних предметів; 

⎯ здійснення диференційованого догляду за хворими, вагітними, 
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породіллями та новонародженими; 

⎯ засвоєння принципів організації лікувально-охоронного режиму і 
методів санітарно-освітньої роботи. 
Самостійно і під контролем медичних сестер та акушерок студенти 

виконують обов’язкові практичні навички, оцінюють стан тяжкості вагітних, 
породіль і новонароджених, здійснюють догляд за тяжко хворими, беруть 
участь у наданні невідкладної допомоги, проведенні профілактичних оглядів, 
закріплюють навички роботи з медичною документацією. Разом з лікарями і 
досвідченими медсестрами та акушерками проводять патронажну роботу, 
беруть участь в огляді й обстеженні дітей різних вікових груп, 
ознайомлюються з роботою медсестер та акушерок в організації і проведенні 
профілактичних щеплень. 

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки. Вона 
проводиться після закінчення теоретичного і практичного курсу та успішного 
складання заліків, які передбачені навчальними планами. 

 
3. Загальні вимоги до організації проведення та керівництва практикою 

 
Особливого значення набуває комплексний підхід до організації 

практики студентів спеціальності, який було використано при розробці 
наскрізної програми з практики.  

Практика студентів проводиться на оснащених відповідним чином 
базах практики, які затверджуються наказом по управлінню охорони здоров’я 
обласної (міської) держадміністрації, з якими вищий навчальний заклад 
завчасно укладає договори про проведення практики. Тривалість дії 
договорів погоджується договірними сторонами. 

Важливим етапом підготовки до практики є розподіл студентів за 
місцями її проходження. Не пізніше як за місяць до початку практики 
завідуючий виробничою практикою та циклові комісії здійснюють розподіл 
студентів на закріплені бази. При цьому враховуються замовлення на 
підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання. 

Керівниками практики є викладачі навчального закладу та спеціалісти 
від баз практики. 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 
завідуючий виробничою практикою, який підпорядковується заступнику 
директора з навчально-виробничої роботи. 
 

Керівник практики від навчального закладу: 

⎯ перед початком практики контролює готовність баз практики до її 
проведення; 

⎯ забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 
студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики 
та з техніки безпеки; надання студентам-практикантам необхідних 
документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, 
індивідуальне завдання, методичні рекомендації); 

⎯ роз’яснює студентам про систему звітності з практики, прийняту 
цикловою комісією: письмового звіту, індивідуального завдання та 
правил їх оформлення, підготовка доповіді, повідомлення, виступу 
тощо; 
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⎯ у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 
високу якість її проходження згідно з програмою; 

⎯ контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту студентів і 
проведення з ними обов’язкового інструктажу з охорони праці й 
техніки безпеки; 

⎯ контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 
трудового розпорядку, графіка відвідування студентами бази 
практики; 

⎯ у складі комісії приймає заліки з практики; 

⎯ подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи 
письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і 
пропозиціями щодо поліпшення практики студентів. 

 
Керівник від бази практики повинен: 

⎯ здійснювати зв’язок з керівниками практики від лікувальних установ; 

⎯ складати графіки проходження практики студентами згідно з 
програмою; 

⎯ брати участь у розподілі студентів на робочі місця; 

⎯ здійснювати контроль за веденням щоденників, ходом виконання 
програм; 

⎯ надавати методичну допомогу в техніці виконання маніпуляцій, 
елементах догляду за хворими, вагітними, породіллями, 
новонародженими, питаннях надання невідкладної допомоги; 

⎯ розробляти тематику індивідуальних завдань, перевіряти їх виконання; 

⎯ проводити зі студентами конференції, семінари за розподілами 
програми; 

⎯ оцінювати результати виконання практикантами програми практики; 

⎯ своєчасно вести облік контролю за ходом практики на лікувальних 
базах; 

⎯ брати активну участь у підготовці й проведенні диференційованого 
заліку з практики; 

⎯ своєчасно інформувати навчальну частину училища (коледжу) про хід 
практики на базах; 

⎯ проводити профорієнтаційну роботу з молоддю, що працює в 
лікувальних установах; 

⎯ збирати відгуки про випускників училища, які працюють в лікувальних 
установах. 

 
Студенти під час проходження практики зобов’язані: 

⎯ отримати направлення та завдання; 

⎯ до початку практики одержати від керівника практики від навчального 
закладу консультації щодо оформлення необхідних документів; 

⎯ своєчасно прибути на базу практики; 

⎯ у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою 
практики і порадами її керівників; 

⎯ вивчити і суворо дотримувати правил з охорони праці, техніки безпеки 
і виробничої санітарії; 

⎯ дотримуватися графіка роботи — при п’ятиденному тижні тривалість 
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робочого дня становить 6 год, з цього часу 1 год відводиться на 
оформлення щоденника; 

⎯ не допускати скорочення термінів практики за рахунок подовження 
робочого дня; 

⎯ нести відповідальність за виконану роботу; 

⎯ регулярно вести необхідні записи в робочому журналі практики; 

⎯ своєчасно здати звіт та скласти залік з практики. 
 
Керівники практики від підприємств разом із керівниками практики від 

навчального закладу несуть відповідальність за організацію, якість і 
результати практики студентів. 

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні 
посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.  

 

4. Підведення підсумків практики 
 

Проходження студентами навчальної та виробничої практики 
завершується звітом про виконання програми та індивідуального завдання. 

Загальна форма звітності студента за практику — це подання 
письмового звіту, підписаного керівником від бази практики, засвідченого 
печаткою. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, 
характеристика, звіт) подається керівникові практики від навчального 
закладу. 

Звіт є одним із основних документів при складанні заліку з практики і 
повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми 
практики та індивідуального завдання.  

Звіт про практику захищається студентом у керівника практики від 
навчального закладу. 

Залік приймається у студентів на базі навчального закладу в останні дні 
проходження практики протягом перших 10 днів семестру, який починається 
після практики. 

Критерієм ефективності проходження практики є практичне засвоєння 
знань, умінь та навичок, передбачених програмою з навчально-виробничої 
практики. 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і 
залікової книжки студента за підписом керівника практики. 

Протягом трьох днів після закінчення практики керівник практики від 
навчального закладу подає відомість завідувачеві відділення, звіт про 
проведення практики — завідуючому практикою. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією 
при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами 
підсумкового контролю. 

Студента, який отримав негативну оцінку з практики, відраховують з 
навчального закладу. Якщо програма практики не виконана студентом з 
поважної причини, навчальним закладом надається можливість студенту 
проходження практики через рік. Можливість повторного проходження 
практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту який на 
підсумковому заліку отримав негативну оцінку. Студенту, який не виконав 
програми практики без поважних причин, може бути надано право на 
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проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 
навчальним закладом. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових 
комісій та педагогічної ради не рідше одного разу протягом навчального року. 
 

 
5. Матеріальне забезпечення практики 

 
Матеріальне забезпечення практики здійснюється відповідно до чинних 

постанов, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства 
освіти та науки, молоді і спорту України, Міністерства охорони здоров’я 
України. 

 
II. ПРОГРАМИ ВИДІВ ПРАКТИКИ 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ДОГЛЯДУ ЗА ВАГІТНИМИ, РОДІЛЛЯМИ, 
ПОРОДІЛЛЯМИ ТА МЕДИЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ  

зі спеціальності 5.12010105 “Акушерська справа”  

 

№ з/п Найменування відділення Кількість днів Кількість годин  
Самостійна 

робота 

1 Приймальне відділення 2 12 6 

2 Відділення стаціонару 16 96 48 

 Усього 18 108 54 

 
І. Приймальне відділення 

 
Студенти повинні знати: 

⎯ особисту гігієну акушерки; 

⎯ медичну деонтологію; 

⎯ основні законодавчі акти України по охороні здоров’я; 

⎯ види та режим стерилізації, дезінфекції; 

⎯ основи фармакотерапії і правила зберігання та обліку ліків; 

⎯ форми та методи санітарно-освітньої роботи. 
 
Студенти повинні вміти: 

⎯ оформлювати медичну документацію; 

⎯ вимірювати температуру тіла, артеріальний тиск, визначення пульсу, 
його характеристику, реєстрацію; 

⎯ зважувати вагітних; 

⎯ проводити антропометрію, транспортування хворих у відділення; 

⎯ приготувати дезінфекційні розчини різної концентрації; 

⎯ виконувати ін’єкції (в/м, п/ш, в/ш). 
 

ІІ. Відділення стаціонару 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ посадові обов’язки медичної сестри на робочому місці; 

⎯ галузевий стандарт; 
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⎯ накази та інструкції, які регламентують роботу лікувальної установи; 

⎯ види і режими стерилізації; 

⎯ методи надання допомоги під час ін’єкційних ускладнень; 

⎯ особливості спостереження і догляду за хворими при різних видах 
патології. 

 
Студенти повинні вміти: 

⎯ під контролем медичної сестри (акушерки) виконувати обов’язкові 
практичні навички. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Проведення повного, часткового і спеціального санітарного 
оброблення пацієнтки. 

2. Дезінфекція предметів догляду та особистої гігієни вагітної, породіллі, 
матері-годувальниці. Дезінфекція посуду.  

3. Передстерилізаційне оброблення медичних інструментів. Контроль 
якості виконання. 

4. Стерилізація в повітряному стерилізаторі. Контроль стерильності. 
5. Приготування перев’язувального матеріалу, укладання в стерилізаційні 

коробки. Стерилізація водяною парою під тиском у парових 
стерилізаторах (автоклавах). 

6. Користування стерильною стерилізаційною коробкою. 
7. Надягання стерильного халата, шапочки, маски і гумових рукавичок. 
8. Підготовка ліжка. 
9. Заміна натільної і постільної білизни лежачої пацієнтки. 
10. Техніка користування функціональним ліжком. 
11. Техніка транспортування і перекладання породіллі, матері-

годувальниці. 
12. Догляд за шкірою: вмивання лежачих жінок, обтирання. 
13. Догляд за статевими органами, промежиною (підмивання, 

протирання, змазування).  
14. Догляд за очима (промивання, очні ванночки).  
15. Догляд за вухами, обробка зовнішнього слухового ходу. 
16. Догляд за носовими ходами, видалення кірочок.  
17. Догляд за порожниною рота (огляд, протирання, чищення зубів, 

полоскання). 
18. Комплексна профілактика пролежнів. 
19. Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів. 
20. Техніка підкладання металевого і гумового суден тяжкохворим.  
21. Користування гумовим кругом. 
22. Складання приблизного добового меню згідно з рекомендованою 

дієтою. 
23. Техніка вимірювання температури тіла. 
24. Графічне та цифрове записування температури тіла. 
25. Побудова графіка температурної кривої (тижневого) за заданим типом. 
26. Догляд за пацієнтками в гарячці. 
27. Підрахунок частоти дихання, записування результатів у 

температурному листку. 
28. Допомога хворій під час кашлю, задишки. 
29. Подавання кисню з кисневої подушки, через носові катетери, маски. 
30. Долікарська допомога під час кровохаркання, легеневої кровотечі. 
31. Визначення пульсу, його характеристика, реєстрація.  
32. Вимірювання артеріального тиску, його оцінювання, реєстрація. 
33. Долікарська допомога в разі непритомності, колапсу, болю в серці, 

артеріальної гіпертензії. 
34. Надання допомоги під час блювання. 
35. Надання першої допомоги при аспірації блювотних мас. 
36. Техніка промивання шлунка. 
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37. Техніка введення газовивідної трубки. 
38. Техніка очисної, сифонної клізми. 
39. Надання першої допомоги при шлунково-кишковій кровотечі. 
40. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером. 
41. Промивання сечового міхура 
42. Визначення добового діурезу, водного балансу. 
43. Техніка накладення зігрівальних компресів. 
44. Техніка накладання охолоджувальних компресів. 
45. Техніка застосування грілки і міхура з льодом. 
46. Техніка найпростіших інгаляцій. 
47. Техніка кварцування. 
48. Робота з листком лікарських призначень. 
49. Складання вимоги-накладної на лікарські засоби. 
50. Розкладання лікарських засобів у медичній шафі за способом їхнього 

застосування. 
51. Втирання мазі, накладення пластиру, застосування присипок. 
52. Закладання мазі за повіки. 
53. Техніка користування кишеньковим інгалятором. 
54. Техніка збирання стерильного шприца пінцетом. 
55. Техніка збирання стерильного інструментарію із крафтпакета та 

стерилізатора. 
56. Техніка набирання лікарських засобів з ампул, флаконів. 
57. Техніка внутрішньошкірних ін’єкцій. 
58. Проведення проб на чутливість до лікарських засобів. 
59. Техніка підшкірних ін’єкцій. 
60. Користування інсуліновим шприцом. Розрахунок дози інсуліну. 
61. Техніка введення олійних розчинів, обробка інструментарію після 

ін’єкції. 
62. Техніка внутрішньом’язових ін’єкцій. 
63. Розведення і розрахунок дози антибіотика. 
64. Техніка накладання джгута. 
65. Техніка венепункції, внутрішньовенного струминного введення 

лікарських засобів. 
66. Техніка взяття крові з вени для лабораторного дослідження. 
67. Монтаж і заповнення системи для внутрішньовенних вливань. 
68. Техніка внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів. 
69. Техніка взяття мазка із зіва і носа. 
70. Збирання харкотиння для загального і бактеріологічного дослідження. 
71. Взяття калу для дослідження: копрологічного, бактеріологічного, на 

приховану кров, яйця гельмінтів. 
72. Підготовка пацієнток і взяття сечі для дослідження за методами 

Зимницького, Нечипоренка. 
73. Дослідження сечі на глюкозу, діастазу, 17-кетостероїди, 

фенілкетонурію; бактеріологічне дослідження. 
74. Підготовка хворої до ультразвукової діагностики (УЗД) органів черевної 

порожнини. 
75. Виписування направлення на лабораторне обстеження. 
76. Миття рук, соціальний, гігієнічний, хірургічний рівень. 
77. Техніка безпека медичного персоналу при роботі з ВІЛ-інфікованими. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 

1. Проведення повного, часткового і спеціального (протипедикульозного) 
санітарного оброблення пацієнтки. 

2. Дезінфекція предметів догляду, особистої гігієни вагітної, породіллі, 
матері-годувальниці. Дезінфекція посуду. 

3. Стерилізація в повітряному стерилізаторі. Контроль стерильності. 
4. Підготування перев’язувального матеріалу, укладання в стерилізаційні 

коробки. Стерилізація водяною парою під тиском у парових 
стерилізаторах. 

5. Підготовка ліжка пацієнтки. Проведення туалету. 
6. Техніка транспортування і перекладання породіллі, матері-годувальниці. 
7. Догляд за статевими органами і промежиною. 
8. Догляд за порожниною рота: полоскання, зрошення, чищення зубів.  
9. Складання порційної вимоги. 
10. Робота акушерки з листком лікарських призначень. 
11. Закладання мазі за повіки. 
12. Користування інсуліновим шприцом. Розрахунок дози інсуліну. 
13. Розведення та розрахунок дози антибіотиків. 
14. Монтаж і заповнення системи для внутрішньовенних вливань. 
15. Техніка внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів. 
16. Графічна реєстрація показників температури тіла в температурному 

листку. 
17. Техніка застосування грілки і міхура з льодом. 
18. Подавання кисню з кисневої подушки та через носові катетери. 
19. Дослідження артеріального пульсу, його характеристики, графічна і 

цифрова реєстрація в температурному листку. 
20. Вимірювання артеріального тиску, його оцінювання, реєстрація 

результатів вимірювання. 
21. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером. 
22. Визначення добового діурезу і водного балансу. 
23. Підготовка пацієнтів і збирання сечі для лабораторних досліджень (за 

методами Зимницького, Нечипоренка, для бактеріологічного 
дослідження). 

24. Виписування направлень на лабораторні дослідження. 
25. Миття рук, соціальний, гігієнічний, хірургічний рівень. 
26. Техніка безпека медичного персоналу при роботі з ВІЛ-інфікованими. 
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АКУШЕРСЬКА ПРАКТИКА  
зі спеціальності 5.12010105 “Акушерська справа”  

 

№ з/п Найменування відділення Кількість днів 

Години 

Загальна 
кількість 

Робота в 
ЛПЗ 

Самостійна 
робота 

1 Жіноча консультація 4 36 24 12 

2 Пологове відділення 10 90 60 30 

3 Відділення патології вагітних 5 45 30 15 

4 Гінекологічне відділення 5 45 30 15 

 Усього 24 216 144 72 

 

1. Жіноча консультація 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки; 

⎯ накази, інструкції, які регламентують роботу жіночої консультації; 

⎯ симптоматику захворювань та їх ускладнення; 

⎯ обсяг долікарської допомоги при невідкладних станах; 

⎯ форми роботи з диспансерними групами та групами ризику; 

⎯ правила техніки безпеки. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом лікаря виконувати обов’язкові практичні навички, 
передбачені програмою практики; 

⎯ обстежувати вагітних гінекологічних хворих; 

⎯ заповнювати медичну документацію; 

⎯ визначати строк вагітності, майбутніх пологів та допологової відпустки; 

⎯ виписувати рецепти, направлення на клінічні дослідження; 

⎯ проводити фізіопсихопрофілактичну підготовку до пологів; 

⎯ працювати в маніпуляційних і процедурних кабінетах, стерилізувати 
медичні інструменти; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ брати участь у профоглядах, вести диспансерну групу гінекологічних 
хворих та хворих з онкопатологією. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Ведення журналів обліку у жіночій консультації. 
2. Заповнення акушерської та гінекологічної картотеки. 
3. Заповнення паспортної частини індивідуальної картки вагітної і 

породілі. 
4. Виписування направлення на дослідження крові, сечі, мазків. 
5. Заповнення статистичного бланка. 
6. Визначення пульсу, його характеристика. 
7. Зважування вагітної. 
8. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
9. Вислуховування серцебиття плода. 
10. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, розрахунок індексу Соловйова. 
11. Вимірювання діагональної кон’югати. 
12. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза. 
13. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, 

вислуховування серцебиття плода. 
14. Огляд шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. 
15. Зовнішній огляд хворих вагітних. 
16. Визначення строку пологів і строку допологової відпустки. 
17. Збирання анамнезу у гінекологічних хворих. 
18. Оформлення облікової документації. 
19. Підготовка до стерилізації, стерилізація матеріалів та інструментів. 
20. Проведення бімануального піхвового дослідження, заповнення 

направлень і взяття мазків на цитологічне дослідження. 
21. Заповнення направлень і взяття мазків на гормональне дослідження. 
22. Взяття мазків на визначення гонореї. 
23. Проведення бактеріологічного посіву на гонорею. 
24. Підготовка жінки до ультразвукового дослідження. 
25. Графічне записування базальної температури. 
26. Проведення провокації перед взяттям мазка на гонорею. 
27. Піхвові спринцювання. 
28. Піхвові ванночки. 
29. Піхвове тампонування. 
30. Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів. 
31. Виписування лікарських засобів, що застосовуються в гінекологічній 

практиці, знання їх застосування 
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2. Пологове відділення 
 

І. Приймальне відділення 

 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки в приймальному відділенні; 

⎯ основні принципи санітарно-епідеміологічного режиму пологового 
будинку; 

⎯ накази, інструкції, які регламентують роботу пологового будинку; 

⎯ порядок прийому вагітних та роділь; 

⎯ симптоматику захворювань та обсяг невідкладної допомоги. 
 

Студенти повинні вміти 

⎯ під наглядом акушерки або лікаря виконувати обов’язкові практичні 
навички; 

⎯ за даними обстеження оцінити стан жінки та за необхідності надати їй 
допомогу. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Ведення журналів обліку в пологовому будинку. 
2. Зовнішній огляд вагітної та роділлі. 
3. Антропометрія. 
4. Огляд на педикульоз. 
5. Огляд горла за допомогою шпателя. 
6. Оформлення паспортної частини історії пологів. 
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної. 
8. Визначення пульсу, його характеристика. 
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
10. Вислуховування серцебиття плода. 
11. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, розрахунок індексу Соловйова. 
12. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, 

вислуховування серцебиття плода. 
13. Визначення білка в сечі. 
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ІІ. Індивідуальні пологові зали 
 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки у пологовому залі; 

⎯ накази, інструкції, які регламентують роботу у пологовому залі; 

⎯ сучасну наркозну та реанімаційну техніку; 

⎯ техніку безпеки під час роботи з медичною апаратурою; 

⎯ основи фармакотерапії. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ за даними обстеження оцінити стан роділлі та за потреби надати 
допомогу; 

⎯ доглядати за роділлею; 

⎯ проводити обстеження; 

⎯ знеболювати пологову діяльність, готувати роділлю та все потрібне до 
пологів; 

⎯ надати допомогу в пологах роділлі та новонародженому 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Підготовка роділлі до огляду. 
2. Підготовка гінекологічного крісла до роботи. 
3. Визначення групи крові та резус належності. 
4. Взяття крові на сумісність. 
5. Підготовка ліжка-трансформеру. 
6. Визначення тривалості переймів і пауз між ними. 
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної. 
8. Визначення пульсу, його характеристика. 
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
10. Вислуховування серцебиття плода. 
11. Техніка бімануального дослідження. 
12. Знеболювання роділь у першому періоді пологів. 
13. Підготовка роділлі до пологів. 
14. Підготовка акушерки до приймання пологів. 
15. Надання акушерської допомоги під час пологів (на фантомі). 
16. Відсмоктування слизу у новонароджених. 
17. Профілактика бленореї новонароджених. 
18. Антропометрія новонародженого. 
19. Одягання новонародженого в пологовій залі. 
20. Проведення реанімаційних заходів залежно від стану 

новонародженого (оцінювання стану за шкалою Апгар). 
21. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого. 
22. Визначення ознак відокремлення плаценти. 
23. Демонстрування зовнішніх прийомів виділення плаценти. 
24. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок. 
25. Визначення крововтрати в послідовому і ранньому післяпологовому 

періодах. 
26. Активне ведення ІІІ періоду пологів. 
27. Методи зупинення кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. 
28. Демонстрація на фантомі техніки ручного відокремлення плаценти, 

обстеження порожнини матки. 
29. Підготовка до стимуляції пологової діяльності. 
30. Підготовка до приймання пологів та обробки новонародженого. 
31. Знеболювання пологів у ІІ періоді (підготовка необхідних засобів, 

демонстрація проведення). 
32. Приймання нормальних пологів.  
33. .Діагностика неправильних положень плода. 
34. Встановлення і приймання пологів при розгинальних передлежаннях 

(на фантомі).  
35. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у випадках 

загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского 
таза, поперечно звуженого таза. 

36. Визначення ознаки Вастена і Цангенмейстера. 
37. Демонстрація техніки класичної ручної допомоги при тазовому 

передлежанні.  
38. Демонстрації техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному 

передлежанні.  
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39. Підготовка до накладання  швів  на промежину, підготовка жінки, 
інструментів, шовного та перев’язувального матеріалу до операції. 

40. Асистування під час операції з приводу: розсікання шинки матки, 
акушерських щипців, витягання плода за тазовий кінець, руйнування 
плода. Інструментального обстеження порожнини матки, зашивання 
розривів шийки  матки, промежини III ступеня.  

41. Підготовка до накладання швів на промежину в разі розриву І—
II ступенів. 
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ІІІ. Палати спільного перебування матері і дитини 

 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки в палати спільного перебування 
матері і дитини; 

⎯ накази та інструкції, які регламентують роботу палат спільного 
перебування матері і дитини; 

⎯ фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі 
породіллі; 

⎯ основи фармакотерапії; 

⎯ як оцінити стан породіллі та в разі потреби надати невідкладну 
допомогу при ускладненнях нормального післяпологового періоду. 

 
Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ доглядати за породіллею, виконувати призначення лікаря, проводити 
курацію породіль та виконувати санітарно-освітню роботу серед них, 
вести документацію. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Огляд породіль. 
2. Вимірювання артеріального тиску. 
3. Визначення пульсу, його характеристика. 
4. Вимірювання температури тіла, оформлення температурного листка. 
5. Зважування породіллі. 
6. Туалет породіль. 
7. Катетеризація сечового міхура. 
8. Проведення очисної клізми. 
9. Взяття мазків на ступінь чистоти піхви. 
10. Зовнішній масаж матки. 
11. Вимірювання висоти стояння дна матки. 
12. Підготовка та зняття швів з промежини. 
13. Догляд за швами після кесаревого розтину. 
14. Профілактика та лікування тріщин сосків. 
15. Спостереження за породіллею в палаті інтенсивної терапії після 

патологічних пологів. 
16. Оформлення документації. 
17. Проведення санітарно-освітніх бесід на теми: “Гігієна породіллі”, 

“Сучасні методи контрацепції”, “Грудне вигодовування”. 
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3. Відділення патології вагітності 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки у відділенні патології вагітних; 

⎯ накази й інструкції, що регламентують роботу відділення патології 
вагітних; 

⎯ симптоматику екстрагенітальних захворювань і ускладнень вагітності 
та обсяг невідкладної допомоги при них; 

⎯ основи фармакотерапії. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ самостійно виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ оцінити стан хворої та в разі потреби надати допомогу; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ спостерігати за вагітними з різними захворюваннями та 
ускладненнями вагітності; 

⎯ виконувати призначення лікаря; 

⎯ проводити фізіопсихопрофілактичну підготовку до пологів, санітарно-
освітню роботу; 

⎯ готувати вагітних до планового розродження та пологів. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Курація вагітних з екстрагенітальними захворюваннями з повним 
акушерським, загальнотерапевтичним і додатковими методами 
обстеження. 

2. Розгляд історій пологів і розв’язання ситуаційних задач. 
3. Курація вагітних з ускладненнями вагітності з повним акушерським, 

загальнотерапевтичним і додатковими методами обстеження. 
4. Складання системи для краплинного внутрішньовенного введення 

лікарських засобів. 
5. Оцінка ступеня зрілості шийки матки. 
6. Оцінка загального стану хворої за станом свідомості, гемодинаміки, 

диханням, за кольором шкіри. 
7. Вимірювання годинного, добового, нічного діурезу за допомогою 

постійного катетера сечового міхура. 
8. Визначення середнього артеріального тиску. 
9. Проведення кисневої інгаляції, маскового наркозу. 
10. Проведення непрямого (закритого) масажу серця в разі клінічної 

смерті, штучної вентиляції легенів методом “рот до рота” (на фантомі). 
11. Надання невідкладної допомоги у разі: 

⎯ передлежання плаценти; 

⎯ передчасного відшарування нормально розташованої плаценти; 

⎯ загрози передчасних пологів; 

⎯ загрози розриву матки; 

⎯ пізніх гестозів; 

⎯ анафілактичного шоку; 

⎯ набряку легенів; 

⎯ гіпо-, гіперглікемічних ком; 

⎯ дістресу плода; 

⎯ гострої судинної недостатності; 

⎯ ниркової коліки. 
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4. Гінекологічне відділення 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки гінекологічного відділення; 

⎯ накази, інструкції, що регламентують роботу гінекологічного 
відділення; 

⎯ симптоматику захворювань та методи обстеження гінекологічних 
хворих; 

⎯ основи фармакотерапії та обсяг невідкладної допомоги. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом лікаря виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ оцінити стан хворої за результатами обстеження; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу. 

⎯ обстежувати гінекологічних хворих; 

⎯ брати участь у наданні допомоги, підготовці до операції; 

⎯ спостерігати за ходом малих та великих операцій, доглядати за 
хворими у післяопераційній палаті, виконувати призначення лікаря; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Збирання анамнезу у гінекологічної хворої. 
2. Визначення маси тіла. 
3. Вимірювання зросту. 
4. Вимірювання артеріального тиску.  
5. Оформлення облікової документації. 
6. Огляд піхви та шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. 
7. Підготовка до стерилізації, стерилізація матеріалів та інструментарію. 
8. Проведення бімануального піхвового дослідження. 
9. Заповнення направлень і взяття мазків на визначення ступеня чистоти 

піхви. 
10. Заповнення направлень і взяття мазків на цитологічне дослідження. 
11. Заповнення направлень і взяття мазків на гормональне дослідження. 
12. Взяття мазків на визначення гонореї. 
13. Проведення бактеріального посіву на гонорею. 
14. Підготовка жінки та інструментів до додаткових методів дослідження: 

зондування порожнини матки, роздільного діагностичного 
вискоблювання порожнини матки, пункції черевної порожнини через 
задню частину склепіння піхви, біопсії шийки матки, аспіраційної 
біопсії, метросальпінгографії, гідротубації, кольпоскопії. 

15. Підготовка до ультразвукового дослідження. 
16. Вимірювання температури тіла, оформлення температурного листа. 
17. Вимірювання базальної температури, графічне записування її. 
18. Катетеризація сечового міхура. 
19. Мікроклізми. 
20. Проведення провокації перед взяттям мазка на гонорею. 
21. Збирання, зберігання та відправлення матеріалу на гістологічне 

дослідження. 
22. Піхвові спринцювання. 
23. Піхвові ванночки. 
24. Піхвове тампонування. 
25. Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів. 
26. Застосування пузиря з льодом. 
27. Підготовка до операції штучного переривання вагітності, асистування. 
28. Підготовка до операції видалення поліпу шийки матки, асистування. 
29. Застосування грілки. 
30. Застосування зігрівального компресу. 
31. Визначення групи крові. 
32. Підготовка системи до переливання крові. 
33. Підготовка жінки до ургентної гінекологічної операції. 
34. Підготовка жінки до планової гінекологічної операції (черевосічення). 
35. Підготовка до піхвових операцій. 
36. Надання невідкладної допомоги у разі: порушеної позаматкової 

вагітності, апоплексії яєчника, кровотечі на тлі самовільного аборту, 
кровотечі на тлі фіброміоми, раку матки, ювенільної кровотечі. 

37. Підготовка до введення внутрішньо-маткових протизапліднювальних 
засобів (спіралі). 

38. Виписування лікарських засобів, що застосовуються в гінекологічній 
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практиці, знання їх застосування. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 

1. Визначення ознак відокремлення плаценти. 
2. Демонстрування зовнішніх прийомів виділення плаценти. 
3. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок. 
4. Визначення крововтрати в послідовному і ранньому післяпологовому 

періодах. 
5. Проведення профілактики кровотечі в третьому періоді пологів. 
6. Методи зупинки кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. 
7. Демонстрація на фантомі техніки відокремлення посліду, ручного 

обстеження порожнини матки. 
8. Підготовка до приймання пологів та оброблення новонародженого. 
9. Діагностика неправильних положень плода. 
10. Діагностика розгинальних передлежань і відпрацювання біомеханізму 

на фантомі. 
11. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у випадках 

загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского 
таза, поперечнозвуженого. 

12. Визначення ознак Вастерна і Цангемейстера. 
13. Демонстрація техніки класичної ручної допомоги при тазовому 

передлежанні. 
14. Демонстрація техніки допомоги за Цов’яновим при чистому 

сідничному передлежанні. 
15. Підготовка до накладання швів на промежину. 
16. Підготовка вагітної і породіллі до ультразвукової та рентгенологічної 

діагностики. 
17. Ведення журналів обліку у пологовому будинку. 
18. Ведення журналів обліку у жіночій консультації. 
19. Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового 

будинку. 
20. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і 

породіллі (форма 111/о). 
21. Оформлення паспортної частини історії пологів. 
22. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого. 
23. Вимірювання артеріального тиску у вагітної. 
24. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
25. Вислуховування серцебиття плода. 
26. Вимірювання зовнішніх розмірів таза. 
27. Вимірювання діагональної кон’югати, індексу Соловйова. 
28. Визначення справжньої кон’югати  
29. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза. 
30. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, 

вислуховування серцебиття плода. 
31. Огляд шийки матки за допомогою піхвового дзеркала. 
32. Техніка бімануального дослідження. 
33. Зовнішній огляд хворих вагітних. 
34. Визначення строку пологів і строку декретної відпустки. 
35. Визначення тривалості переймів і пауз між ними. 
36. Якісне визначення білка в сечі. 



 28 

37. Прийом пологів (на фантомі) при головному передлежанні. 
38. Клеймування пупочного залишку. 
39. Первинний туалет новонародженого. 
40. Тепловий ланцюжок. 
41. Профілактика бленореї новонароджених. 
42. Антропометрія новонародженого. 
43. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого. 
44. Підготовка шийки матки та індукція пологів. 
45. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової та рентгенологічної 

діагностики.  
46. Первинна реанімація новонародженим. 
47. Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких 

формах гестозу. 
48. Заповнення партограм. 
49. Активне ведення третього періоду пологів. 
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ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 
зі спеціальності 5.12010105 “Акушерська справа” 

 

№ 
з/п 

Найменування відділення 
Кількість 

днів 

Години 

Загальна 
кількість 

Робота в 
ЛПЗ 

Самостійна 
робота 

1 Жіноча консультація 6 54 36 18 

2 Пологове відділення 26 234 156 78 

3 Відділення патології вагітних 10 90 60 30 

4 Гінекологічне відділення 12 108 72 36 

5 ФАП (оглядовий кабінет) 6 54 36 18 

 Усього 60 540 360 180 

 

1. Жіноча консультація 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки; 

⎯ накази, інструкції, які регламентують роботу жіночої консультації; 

⎯ симптоматику захворювань та їх ускладнення; 

⎯ обсяг долікарської допомоги при невідкладних станах; 

⎯ форми роботи з диспансерними групами та групами ризику; 

⎯ правила техніки безпеки. 
 
Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом лікаря виконувати обов’язкові практичні навички, 
передбачені програмою практики; 

⎯ обстежувати вагітних та гінекологічних хворих; 

⎯ заповнювати медичну документацію; 

⎯ визначати строк вагітності, майбутніх пологів та допологової відпустки; 

⎯ виписувати рецепти, направлення на клінічні дослідження, проводити 
фізіопсихопрофілактичну підготовку до пологів; 

⎯ працювати у маніпуляційних і процедурних кабінетах, стерилізувати 
інструменти; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ брати участь у профоглядах, вести диспансерну групу гінекологічних 
хворих та хворих з онкопатологією. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Ведення журналів обліку жіночої консультації. 
2. Заповнення акушерської та гінекологічної картотеки. 
3. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і 

породіллі (ФАПу). 
4. Виписування направлень на дослідження крові, сечі, мазків. 
5. Заповнення статистичного бланка. 
6. Вимірювання артеріального тиску у вагітної. 
7. Визначення пульсу, його характеристика.  
8. Зважування вагітної. 
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
10. Вислуховування серцебиття плода. 
11. Вимірювання зовнішніх розмірів таза  
12. Вимірювання діагональної кон’югати, розрахунок індексу Соловйова. 
13. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза. 
14. Визначення справжньої кон’югати 
15. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, 

вислуховування серцебиття плода. 
16. Огляд шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. 
17. Техніка бімануального дослідження. 
18. Зовнішній огляд хворих вагітних. 
19. Визначення строку пологів і строку допологової відпустки.  
20. Збирання анамнезу у гінекологічних хворих. 
21. Оформлення облікової документації. 
22. Підготовка до стерилізації, стерилізація матеріалів та інструментарію. 
23. Заповнення направлень і взяття мазків на цитологічне дослідження. 
24. Заповнення направлень і взяття мазків на гормональне дослідження. 
25. Взяття мазків на визначення гонореї. 
26. Проведення бактеріологічного посіву на гонорею.  
27. Підготовка жінки до ультразвукового дослідження.  
28. Графічне записування базальної температури. 
29. Проведення провокації перед взяттям мазка на гонорею. 
30. Піхвові спринцювання. 
31. Піхвові ванночки. 
32. Піхвове тампонування. 
33. Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів. 
34. Виписування лікарських засобів, що застосовуються в гінекологічній 

практиці, знання їх застосування. 
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2. Пологове відділення 
 

І. Приймальне відділення 
 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки в приймальному відділенні;  

⎯ основні принципи санітарно-епідеміологічного режиму пологового 
будинку; 

⎯ накази, інструкції, що регламентують роботу пологового будинку; 

⎯ порядок прийому вагітних та роділь; 

⎯ симптоматику захворювань та обсяг невідкладної долікарської 
допомоги. 

 
Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки  або лікаря виконувати обов’язкові практичні 
навички; 

⎯ за даними обстеження оцінити стан жінки та при необхідності надати 
допомогу; 

⎯ студенти повинні приймати вагітних та роділь, проводити обстеження, 
оформляти відповідну документацію. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Ведення журналів обліку в пологовому будинку. 
2. Зовнішній огляд вагітної та роділлі. 
3. Антропометрія. 
4. Огляд на педикульоз. 
5. Огляд горла зо допомогою шпателя. 
6. Оформлення паспортної частини історії пологів. 
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної. 
8. Визначення пульсу, його характеристика. 
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми) 
10. Вислуховування серцебиття плода. 
11. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, розрахунок індексу Соловйова, 

та справжньої кон’югати  
12. Вимірювання окружності живота. Висоти стояння дна матки, 

вислуховування серцебиття плода. 
13. 3овнішний огляд хворих вагітних. 
14. Якісне визначення білка в сечі.  
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ІІ. Індивідуальні пологові зали 
 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки у індивідуальному пологовому залі; 

⎯ накази, інструкції, які регламентують роботу індивідуального 
пологового залу; 

⎯ сучасну наркозну та реанімаційну техніку; 

⎯ техніку безпеки під час роботи з медичною апаратурою; 

⎯ основи фармакотерапії. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ за даними обстеження оцінити стан роділлі та при необхідності надати 
допомогу. 

 
Студенти повинні доглядати за роділлею, проводити обстеження, 

знеболювати пологову діяльність, готувати роділлю та все необхідне до 
пологів, надати допомогу в пологах роділлі та новонародженому. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Підготовка вагітної до огляду. 
2. Підготовка гінекологічного крісла. 
3. Визначення групи крові та резус-належності. 
4. Виття крові на сумісність. 
5. Підготовка ліжка-трансформер. 
6. Визначення тривалості переймів і пауз ніж ними. 
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної.  
8. Визначення пульсу, його характеристика.  
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми). 
10. Вислуховування серцебиття плода.  
11. Техніка бімануального дослідження. 
12. Знеболювання роділь у першому періоді. 
13. Підготовка роділлі до пологів. 
14. Підготовка акушерки до приймання пологів. 
15. Надання акушерської допомоги під час пологів (на фантомі). 
16. Переріз пуповини. 
17. Клеймування пупочного залишку. 
18. Профілактика бленореї новонароджених. 
19. Антропометрія новонародженого.  
20. Одягання новонародженого в пологовій залі. 
21. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар. 
22. Первинна реанімаційна допомога новонародженим.  
23. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого. 
24. Визначення ознак відокремлення плаценти. 
25. Демонстрування зовнішніх прийомів виділення плаценти. 
26. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок.  
27. Визначення крововтрати в послідовому і ранньому післяпологовому 

періодах. 
28. Проведення профілактики кровотечі в III періоді пологів. 
29. Методи зупинення кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. 
30. Демонстрація на фантомі техніки ручного обстеження порожнини 

матки, відокремлення плаценти. 
31. Підготовка до стимуляції пологової діяльності. 
32. Підготовка до приймання пологів та обробки новонародженого. 
33. Знеболювання пологів у II періоді. 
34. Приймання нормальних пологів. 
35. Діагностика неправильних положень плода. 
36. Встановлення і приймання пологів при розгинальних передлежаннях. 
37. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у випадках 

загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского 
таза, поперечнозвуженого тазу. 

38. Визначення ознаки Вастена і Цангеймейстера. 
39. Демонстрація техніки класичної ручної допомоги при тазовому 

передлежанні. 
40. Демонстрації техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному 

передлежанні. 
41. Підготовка до накладання швів на промежину, підготовка жінки, 
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інструментів, шовного та  перев’язувального матеріалу до операції. 
42. Асистуваиня під час операції з приводу: розсікання шийки матки, 

накладення акушерських щипців, витягання плода за тазовий кінець, 
руйнування плода, інструментального обстеження порожнини матки, 
зашивання розривів шийки матки, промежини III ступеня, переривання 
вагітності, позаматкової вагітності, істміко-цервікальної недостатності. 

43. Підготовка до накладання швів на промежину у разі розриву І—
II ступенів. 

44. Спостереження за вагітною і роділлею в палаті інтенсивної терапії з 
патологічною вагітністю і після патологічних пологів (гестози, 
оперативні втручання, кровотечі). 

45. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової та рентгенологічної 
діагностики. 

46. 10 кроків теплового ланцюжка. 
47. Зважування, вимірювання температури тіла, туалет новонародженого. 
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ІІІ. Палати спільного перебування матері та дитини 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі 
породіллі; 

⎯ основи фармакотерапії; 

⎯ оцінити стан породіллі та в разі потреби надати невідкладну допомогу 
при ускладненнях нормального післяпологового періоду. 

 
Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ доглядати за породіллею, виконувати призначення лікаря; 

⎯ проводити курацію породіль та виконувати санітарно-освітню роботу 
серед них, вести документацію. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Огляд породіль. 
2. Вимірювання артеріального тиску. 
3. Визначення пульсу, його характеристика. 
4. Вимірювання температури тіла, оформлення температурного листка. 
5. Зважування породіллі. 
6. Туалет породіль. 
7. Катетеризація сечового міхура. 
8. Проведення очисної клізми. 
9. Взяття мазків на ступінь чистоти піхви. 
10. Зовнішній масаж матки. 
11. Вимірювання висоти стояння дна матки. 
12. Підготовка та зняття  швів з промежини. 
13. Догляд за швами після кесаревого розтину. 
14. Профілактика та лікування тріщин сосків. 
15. Спостереження за породіллею в палаті інтенсивної терапії після 

патологічних пологів.  
16. Оформлення документації.  
17. Проведення санітарно-освітніх бесід на теми “Гігієна породіллі”, “Сучасні 

методи контрацепції”, “Грудне вигодування”. 
18. Контрольне зважування. 
19. Догляд за шкірою, очима, носом новонародженого, пупковим 

залишком. 
20. Дотримання санітарно-епідемічного режиму. 
21. Вакцинація новонароджених. 
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IV. Індивідуальні палати для породіль з гострими інфекційними 
захворюваннями 

 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки індивідуальної палати для породіль 
з гострими інфекційними хворобами; 

⎯ накази та інструкції, що регламентують роботу індивідуальних палат для 
породіль з гострими інфекційними хворобами; 

⎯ можливі ускладнення після пологів; 

⎯ особливості та режим роботи обсерваційного відділення; 

⎯ основи фармакотерапії; 

⎯ обсяг невідкладної допомоги. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ доглядати за породіллями з різними ускладненнями та 
захворюваннями; 

⎯  виконувати призначення лікаря. 



 39 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Огляд породіль. 
2. Вимірювання артеріального тиску. 
3. Вимірювання температури тіла, оформлення температурного листка. 
4. Зважування породіллі. 
5. Туалет породіль. 
6. Катетеризація  сечового міхура. 
7. Проведення очисної клізми. 
8. Взяття мазків на ступінь чистоти піхви. 
9. Зовнішній масаж матки. 
10. Вимірювання висоти стояння дна матки. 
11. Підготовка та зняття швів із промежини. 
12. Догляд за швами після кесаревого розтину. 
13. Контрольне зважування. 
14. Профілактика та лікування тріщин сосків. 
15. Спостереження за породіллею в палаті інтенсивної терапії після 

патологічних пологів. 
16. Оформлення документації. 
17. Проведення санітарно-освітніх бесід на теми: “Гігієна породіллі”, 

“Сучасні методи контрацепції”. 
18. Ведення хворих породіль з септичними захворюваннями І—ІІ етапів 

розповсюдження інфекції. 
19. Догляд за шкірою, очима, носом, пупковим залишком 

новонародженого. 
20. Дотримання санітарно-епідемічного режиму. 
21. Вакцинація новонароджених.  
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2. Відділення патології вагітності 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки у відділенні патології вагітних; 

⎯ накази та інструкції, які регламентують роботу відділення патології 
вагітних; 

⎯ симптоматику екстрагенітальних захворювань і ускладнень, вагітності 
та обсяг невідкладної допомоги при них; 

⎯ основи фармакотерапії. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ самостійно виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ оцінити стан хворої та в разі потреби надати допомогу; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу; 

⎯ спостерігати за вагітними з різними захворюваннями та з 
ускладненнями вагітності; 

⎯ виконувати призначення лікаря, проводити фізіопсихопрофілактичну 
підготовку до пологів, санітарно-освітню роботу; 

⎯ готувати вагітних по планового розродження та пологів. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Курація вагітних з екстрагенітальними захворюваннями з повним 
акушерським загально-терапевтичним і додатковими методами 
обстеження. 

2. Розгляд історії пологів і розв’язання ситуаційних задач. 
3. Курація вагітних з ускладненнями вагітності з повним акушерським, 

загально-терапевтичним і додатковими методами обстеження. 
4. Складання системи для краплинного внутрішньовенного введення 

лікарських засобів. 
5. Оцінювання ступеня зрілості шийки матки. 
6. Оцінювання загального стану хворої за станом свідомості, 

гемодинаміки, диханням, за кольором шкіри. 
7. Вимірювання годинного, добового, нічного діурезу за допомогою 

постійного катетера сечового міхура. 
8. Визначення середнього артеріального тиску. 
9. Проведення кисневої інгаляції, маскового наркозу. 
10. Проведення непрямого (закритого) масажу серця в разі клінічної 

смерті, штучної вентиляції легенів методом “рот до рота” на фантомі.  
11. Надання невідкладної допомоги в разі: 

⎯ передлежання плаценти; 

⎯ передчасного відшарування нормально розташованої плаценти; 

⎯ загрози передчасних пологів; 

⎯ загрози розриву матки; 

⎯ пізніх гестозів; 

⎯ анафілактичного шоку; 

⎯ набряку легенів; 

⎯ гіпо-, гіперглікемічних ком; 

⎯ дистресу плода; 

⎯ гострої судинної недостатності. 

⎯ ниркової коліки. 
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3. Гінекологічне відділення 
 

Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки гінекологічного відділення; 

⎯ накази та інструкції, що регламентують роботу гінекологічного, 
відділення; 

⎯ симптоматику захворювань та методи обстеження гінекологічних 
хворих; 

⎯ основи фармакотерапії та обсяг невідкладної допомоги. 
 

Студенти повинні вміти: 

⎯ під наглядом лікаря виконувати обов’язкові практичні навички; 

⎯ оцінити стан хворої за результатами та вразі потреби надати 
невідкладну допомогу; 

⎯ проводити санітарно-освітню роботу. 
 
Студенти повинні оглядати, обстежувати гінекологічних хворих, брати 

участь у наданні допомоги, підготовці до операції, спостерігати за ходом 
малих та великих операції, доглядати за хворими у післяопераційній палаті, 
виконувати призначення лікаря, проводити санітарно-освітню роботу. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Збирання анамнезу у гінекологічної хворої. 
2. Визначення маси тіла. 
3. Вимірювання зросту. 
4. Вимірювання артеріального тиску. 
5. Оформлення облікової документації. 
6. Огляд піхви та шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. 
7. Підготовка до стерилізації. Стерилізація матеріалів та інструментарію. 
8. Проведення бімануального піхвового дослідження. 
9. Заповнення направлень і взяття мазків на визначення ступеня чистоти 

піхви. 
10. Заповнення направлень і взяття мазків на цитологічне дослідження. 
11. Заповнення направлень і взяття мазків на гормональне дослідження. 
12. Взяття мазків на визначення гонореї. 
13. Проведення бактеріального посіву на гонорею. 
14. Підготовка жінки та інструментів до додаткових методів дослідження: 

зондування порожнини матки, роздільного діагностичного 
вискоблювання порожнини матки, пункції черевної порожнини через 
задню частину склепіння піхви, біопсії шийки матки, аспіраційної 
біопсії, метросальпінгографії, гідротубації, кольпоскопії. 

15. Підготовка ультразвукового дослідження. 
16. Вимірювання температури тіла, оформлення температурного листа. 
17. Вимірювання базальної температури, графічне записування її. 
18. Катетеризація сечового міхура. 
19. Мікроклізми. 
20. Проведення провокації перед взяттям мазка на гонорею. 
21. Збирання, зберігання та відправлення матеріалу на гістологічне 

дослідження. 
22. Піхвові спринцювання. 
23. Піхвові ванночки. 
24. Піхвове тампонування. 
25. Введення в піхву порошкоподібних лікарських засобів. 
26. Застосування пузиря з льодом. 
27. Підготовка до операції штучного переривання вагітності, асистування. 
28. Підготовка до операції видалення поліпу шийки матки, асистування. 
29. Застосування грілки. 
30. Застосування зігрівального компресу. 
31. Визначення групи крові. 
32. Підготовка системи до переливання крові. 
33. Підготовка жінки до ургентної гінекологічної операції. 
34. Підготовка жінки до планової гінекологічної операції (черево січення). 
35. Підготовка жінки до піхвових операцій. 
36. Надання невідкладної допомоги в разі: порушеної позаматкової 

вагітності, апоплексії яєчника, кровотечі на тлі самовільного аборту, 
кровотечі на тлі фіброміоми, раку матки, ювенільної кровотечі. 

37. Підготовка до введення внутрішньо-маткових протизапліднювальних 
засобів (спіралі). 

38. Виписування лікарських засобів, що застосовуються в гінекологічний 
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практиці, знання їх застосування. 
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4. Фельдшерсько-акушерський пункт 
(оглядовий кабінет) 

 
Студенти повинні знати: 

⎯ функціональні обов’язки акушерки ФАПу; 

⎯ накази та інструкції, що регламентують роботу акушерки ФАПу; 

⎯ організацію акушерсько-гінекологічної допомоги; 

⎯ методи профілактики ускладнень  вагітності, дитячих інфекційних 
захворювань, календар профілактичних щеплень; 

⎯ обсяг невідкладної допомоги при термінальних станах; 

⎯ основи фармакотерапії, правила зберігання та обліку лікувальних 
засобів; 

⎯ правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням. 
 

Студенти повинні вміти 

⎯ проводити самостійний прийом хворих, вагітних породіль, 
новонароджених, дітей; 

⎯ володіти всіма методами об’єктивного обстеження вагітної, дитини 
першого року життя та гінекологічної хворої; 

⎯ оцінити стан вагітної, роділлі, породіллі, новонародженого, дитини 
першого року життя та гінекологічної хворої; 

⎯ надати невідкладну допомогу при екстремальних станах; 

⎯ вести документацію. 

⎯ проводити лікувально-профілактичну та санітарно-освітню роботу; 

⎯ протиепідемічні заходи в осередку інфекції; 

⎯ виконувати призначення лікаря, вести допологовий та післяпологовий 
патронаж; 

⎯ спостерігати за дітьми першого року життя, своєчасно направляти на 
госпіталізацію, вести необхідну документацій. 
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ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

1. Прийом та обстеження хворих жінок, вагітних, породіль та дітей 
першого року життя. 

2. Ведення необхідної документації. 
3. Допологовий та післяпологовий патронаж вагітних, породіль та 

новонароджених. 
4. Проведення санітарно-освітньої роботи. 
5. Проведений протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. 
6. Робота з диспансерною групою. 
7. Огляд грудних залоз. 
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