
  



  



Тривалість практики за навчальним планом –  60 дніВ. 
Практика студентів проводиться на базах лікувально-профілактичних 

закладів, затверджених наказом управління охорони здоров'я Миколаївської 
державної адміністрації, відповідно до вимог програми. 

 
Базами проходження практики є: 
- спеціалізовані лікувальні заклади; 
- центральні районні лікарні; 
- міські лікарні.  

 
Бази закріплені за Первомайським медичним коледжем: 
- КНП «Арбузинська центральна районна лікарня»; 

- КНП «Братська центральна районна лікарня»; 

- КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня»; 

- КНП «Врадіївська центральна районна лікарня»; 

- КНП «Доманівська центральна районна лікарня»; 

- КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня»; 

- КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»; 

- КНП «Первомайська центральна районна лікарня»; 

- КЗ «Южноукраїнська міська лікарня»; 

 

Метою переддипломної практики є поглиблення та систематизація знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як акушерство та 

гінекологія. 

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки. Вона 

проводиться після закінчення теоретичного і практичного курсу та успішного 

складання заліків, які передбачені навчальними планами. 

Практика студентів проводиться на оснащених відповідним чином на базах 

практики, які затверджуються наказом управління охорони здоров’я обласної 

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 завідувач навчально-

виробничої практики та циклові комісії здійснюють розподіл студентів на 

закріплені бази. При цьому враховується 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 

завідувач навчально-виробничої практики, який підпорядковується директору. 

 

 

 

 

 

 



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; 

 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; 

 здійснює зв’язок з керівниками практики від лікувальних установ; 

 складає графіки проходження практики студентами згідно з програмою; 

 бере участь у розподілі студентів на робочі місця; 

 здійснює контроль за веденням щоденників, ходом виконання програм; 

 надає методичну допомогу в техніці виконання маніпуляцій, елементах 

догляду за хворими, вагітними, породіллями, новонародженими, питаннях 

надання невідкладної допомоги; 

 розробляє тематику індивідуальних завдань, перевіряє їх виконання; 

 проводить зі студентами конференції, семінари за розподілами програми; 

 оцінює результати виконання практикантами програми практики; 

 своєчасно веде облік контролю за ходом практики на лікувальних базах; 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з 4рограммою; 

 бере активну участь у підготовці й проведенні диференційованого заліку з 

практики; 

 своєчасно інформує навчальну частину коледжу про хід практики на базах; 

 проводить профорієнтаційну роботу з молоддю, яка працює в лікувальних 

установах; 

 збирає відгуки про випускників коледжу, які працюють в лікувальних 

установах; 

 у журналі відвідування практичних баз викладачами коледжу, методичними 

керівниками практики реєструє усю проведену роботу на базах,контролює 

дотримання графіка перевірки та при виявленні недоліків допомагає їх 

вирішити. 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

 
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 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. 

 

Матеріальне забезпечення практики 
Матеріальне забезпечення практики здійснюється відповідно до п.5 наказу 

МОЗ України від 07.12.2005 року № 690 «Положення про організацію та 

проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації» та п.5 наказу МОУ від 08.04.1993 року № 93 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України».    

 

Самостійна робота студентів 
 З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок для 

самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та 

активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи, 

студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання, а саме: 

 виготовлення тематичних санбюлетнів, стендів, таблиць, муляжів, кросвордів 

тощо (за рекомендаціями методичних керівників практики); 

 проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої  молоді в лікувально-

профілактичних закладах та школах за місцем проходження практики; 

 збирання відгуків про випускників Первомайського медичного коледжу, які 

працюють на базах практики. 

 

Методичні рекомендації 
 виконання програми практики; 

 вивчення функціональних обов’язків, які закріплені за студентами на їхніх 

робочих місцях; 

 опрацювання інструкцій з техніки безпеки; 

 вивчення зразків заповнення медичної документації (історія хвороби, листки 

призначення, температурні листки тощо); 

 ведення щоденників згідно вимог; 

 виконання всіх обов’язків студента під час практики. 

 

Форми і методи контролю 

 Впровадження під час практики чіткої схеми поточного та підсумкового 

контролю виконання програми практики. 

 Методичний та безпосередні керівники повинні стежити за дисципліною 

практикантів, виконанням графіка проходження практики, щоденно здійснювати 

контроль за веденням щоденників (їх змістом, якістю оформлення, відповідністю 

програмі). 



Підсумки практики 
 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

практики та індивідуального завдання і складають диференційований залік за 

програмою практики відповідно до чинного наказу МОЗ України від 07.12.2005 р. 

3 690 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики 

студентів медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації». 

 

Вимоги  до звіту 
 Звітним документом є щоденник практики, який містить робочі записи під 

час практики і цифровий звіт про виконання програми практики. 

 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

Спеціальність  223 Медсестринство 

Спеціалізація    акушерська справа  

№ 

з/п 
Найменування відділення 

Кількість 

днів 

Години 

Загальна 

кількість 

Робота 

в ЛПЗ 

Самостійн

а 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 

 

Рекомендації: 
 необхідність суворого виконання студентами прийнятих на базі 

практики правил охорони праці і протипожежної безпеки з 

обов’язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на 

кожному конкретному місці праці). 

 

 

 

 



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. 



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. 

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології 



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. 

 

 

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.  



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. 

 

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, 

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. 

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології 



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. 

 

 

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. 
 

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології 



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. 

 

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.  

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології 



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. 

 

 

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. 

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології  
 

 

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. 

 

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 

практиці, знання їх застосування. 

 

 Навички позначені жирним шрифтом рекомендовано відпрацювати в 

кабінеті акушерства і гінекології 



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. 

 

 

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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