ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в місті і на селі. Страхова медицина.
Питання охорони здоровя материнства і дитинства в сучасному законодавстві України.
2. Роль жіночої консультації у профілактиці ускладнень вагітності та пологів,
перинатальній охороні плода.
3. Консультація «Шлюб та сімя». .Медико-генетична консультація, її функції. Питання
планування сімї
4. Медична деонтологія в акушерстві і гінекології. Етика лікаря.
5. Шляхи передачі СНІДу, ТORCH-інфекції та методи їх профілактики
6. Будова статевих клітин.
7. Запліднення та розвиток плідного яйця. Капацитація, клітинний фактор запліднення.
Плацентація. Органогенез.
8. Розвиток плідних оболонок. Навколоплідні води. Плацента, її будова і функція.
9. Критичні періоди розвитку ембріона і плода.
10. Вплив на ембріон і плід шкідливих факторів навколишнього середовища.
11. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності.
12. Гігієна і дієтичне харчування вагітної.
13. Методи обстеження вагітної. Діагностика ранніх строків вагітності.
14. Зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження вагітності.
15. Акушерська термінологія.
16. Визначення життя і смерті плода.
17. Визначення допологової відпуски і дати пологів.
18. Причини початку пологів.
19. Регуляція пологової діяльності.
20. Біологічна готовність організму до пологів.
21. Пологові сили, зміни в матці.
22. Біомеханізми пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання.
23. Клінічний перебіг пологів.
24. Ведення пологів.
25. Акушерська допомога та моніторинг стану роділлі та плода в пологах.
26. Знеболювання пологів.
27. Клініка післяпологового періоду. Зміни в організмі породіллі, статевих органах,
молочних залозах. Догляд за породіллею. Післяпологова відпустка.
28. Профілактика та лікування гіпогалактії.
29. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Біопсія хоріону, кордоцентез.
УЗД амніоскопія, амніоцентез, цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану
плода у різні строки вагітності, КТГ, біофізичний профіль плода та інші методи
дослідження фетоплацентарного комплексу.
30. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика.
31. Етіологія, патогенез, діагностика та лікування плацентарної дисфункції, дистресу
плода, затримки розвитку плода та асфіксії новонародженного.
32. Перинатологія, як науковий напрямок в акушерстві.
33. Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості. Догляд і годування
новонароджених.
34. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної
терапії та реанімації новонародженого,
35. Фармакотерапія в акушерстві.
36. Діагностика, перебіг вагітності при тазовому передлежанні. Біомеханізм пологів при
тазовому передлежанні. Ведення пологів при тазовому передлежанні.

37. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Вузький таз. Класифікація вузького
таза. Діагностика вузького таза. Особливості перебігу вагітності і пологів при
вузькому тазі. Біомеханізм пологів при різних формах звуження таза. Ведення пологів
при вузькому тазі.
38. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.
Етіологія. Методи діагностики. Особливості перебігу пологів при крупному плоді.
Перебіг періоду новонародженності при макросомії.
39. Особливості перебігу і ведення пологів при багатоплідній вагітності.
40. Невиношування та переношування вагітності.
41. Аномалії скоротливої діяльності матки.
42. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів.. Класифікація пізнього гестозу.
43. Клініка і діагностика пізнього гестозу.
44. Сучасні методи лікування пізнього гестозу.
45. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу.
46. Позаматкова вагітність. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування
позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні
позаматкової трубної вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація.
47. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика.
Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів.
48. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка,
діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера.
49. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді.
50. Порушення процесів відшарування плаценти.
51. Гіпотонічна кровотеча.
52. Коагулопатична кровотеча.
53. Шок, термінальні стани в акушерстві.
54. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
55. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.
56. Загальні відомості про акушерські операції. Показання. Умови. Протипоказання.
Підготовка. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення
післяопераційного періоду.
57. Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки.
58. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Класифікація. Клінічна
картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика.
Лікування і профілактика.
59. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці.
Етіологія, лікування, профілактика.
60. Пологовий травматизм плода.
61. Вагітність і пологи при захворюваннях серцево-судинної системи /вади серця,
гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія/.
62. Вагітність і пологи при захворюваннях крові.
63. Ендокринні захворювання та вагітність.
64. Вагітність і пологи при захворюваннях органів сечовидільної системи.
65. Вагітність і пологи при захворюваннях органів дихання, травлення, інфекційнійних
захворюваннях.
66. Вагітність при аномаліях розвитку жіночих статевих органів.
67. ТОRСН-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.
68. Невідкладні стани в акушерстві.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К
ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУО КОНТРОЛЮ
1. Организация акушерско-гинекологической помощи в городе и селе. Страховая медицина.
Вопросы охраны здоровья материнства и детства в современном законодательстве Украины.
2. Роль женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов,
перинатальной охране плода.
3. Консультация «Брак и семья». Медико-генетическая консультация, ее функции. Вопросы
планирования семьи
4. Медицинская деонтология в акушерстве и гинекологии. Этика врача.
5. Пути передачи СПИДа, ТORCH-инфекции и методы их профилактики
6. Строение половых клеток.
7. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Капацитация, клеточный фактор оплодотворения.
Плацентация. Органогенез.
8. Развитие плодных оболочек. Околоплодные воды. Плацента, ее строение и функция.
9. Критические периоды развития эмбриона и плода.
10. Воздействие на эмбрион и плод вредных факторов окружающей среды.
11. Физиологические изменения в организме женщины во время беременности.
12. Гигиена и диетическое питание беременной.
13. Методы обследования беременной. Диагностика ранних сроков беременности.
14. Наружное и внутреннее акушерское исследование беременной.
15. Акушерская терминология.
16. Определение жизни и смерти плода.
17. Определение дородового отпуска и даты родов.
18. Причины начала родов.
19. Регуляция родовой деятельности.
20. Биологическая готовность организма к родам.
21. Родовые силы, изменения в матке.
22. Биомеханизмы родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания.
23. Клиническое течение родов.
24. Ведение родов.
25. Акушерская помощь и мониторинг состояния роженицы и плода в родах.
26. Обезболивание родов.
27. Клиника послеродового периода. Уход за роженицей. Послеродовый отпуск.
28. Профилактика и лечения гипогалактии.
29. Методы диагностики состояния внутриутробного плода. Биопсия хориона, кордоцентез. УЗИ
амниоскопия, амниоцентез, цитогенетические и биохимические методы исследования состояния
плода в разные сроки беременности, КТГ, биофизический профиль плода и другие методы
исследования фетоплацентарного комплекса.
30. Наследственные и врожденные заболевания плода. Диагностика, профилактика.
31. Этиология, патогенез, диагностика и лечение плацентарной дисфункции, дистресса плода,
задержки развития плода и асфиксии новорожденного.
32. Перинатология как научное направление в акушерстве.
33. Анатомо-физиологические особенности периода новорожденности. Уход и кормление
новорожденных.
34. Патология периода новорожденности. Асфиксия новорожденного. Методы интенсивной
терапии и реанимации новорожденного,
35. Фармакотерапия в акушерстве.
36. Диагностика, течение беременности при тазовом предлежании. Биомеханизм родов при
тазовом предлежании. Ведение родов при тазовом предлежании.

37. Беременность и роды при аномалиях костного таза. Узкий таз. Классификация узкого таза.
Диагностика узкого таза. Особенности течения беременности и родов при узком тазе.
Биомеханизм родов при различных формах сужение таза. Ведение родов при узком тазе.
38. Проблемы макросомии в акушерстве, беременность и роды при крупном плоде. Этиология.
Методы диагностики. Особенности течения родов при крупном плоде. Течение периода
новорожденности при макросомии.
39. Особенности течения и ведения родов при многоплодной беременности.
40. Невынашивание и перенашиваниея беременности.
41. Аномалии сократительной деятельности матки.
42. Современные представления об этиологии и патогенезе гестозов. Классификация позднего
гестоза.
43. Клиника и диагностика позднего гестоза.
44. Современные методы лечения позднего гестоза.
45. Роль женской консультации в профилактике гестоза.
46. Внематочная беременность. Этиология, классификация, диагностика, клиника, лечение
внематочной беременности. Роль эндоскопических методов в диагностике и лечении
внематочной трубной беременности. Профилактика. Послеоперационная реабилитация.
47. Предлежание плаценты. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика.
Особенности течения и ведения беременности и родов.
48. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, клиника,
диагностика. Особенности ведения беременности и родов. Матка Кювелера.
49. Маточное кровотечение в последовом и раннем послеродовом периоде.
50. Нарушение процессов отслойки плаценты.
51. Гипотоническое кровотечение.
52. Коагулопатическое кровотечение.
53. Шок, неотложные состояния в акушерстве.
54. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
55. Интенсивная терапия и реанимация при кровотечении в акушерстве.
56. Общие сведения о акушерских операциях. Показания. Условия. Противопоказания.
Подготовка. Обезболивание операций. Инструментарий. Асептика и антисептика. Ведение
послеоперационного периода.
57. Травматические повреждения вульвы, влагалища, промежности. Разрыв шейки матки.
58. Разрыв матки. Этиология. Теории возникновения разрыва матки. Классификация.
Клиническая картина разрыва матки: угрожающего того, что начался и уже состоялся.
Диагностика. Лечение и профилактика.
59. Выворот матки. Расхождения и разрывы сочленений таза. Послеродовые свищи. Этиология,
лечение, профилактика.
60. Родовой травматизм плода.
61. Беременность и роды при заболеваниях сердечно-сосудистой системы /пороки сердца,
гипертоническая болезнь, артериальная гипотензия/.
62. Беременность и роды при заболеваниях крови.
63. Эндокринные заболевания и беременность.
64. Беременность и роды при заболеваниях органов мочевыделительной системы.
65. Беременность и роды при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, инфекционных
заболеваниях.
66. Беременность при аномалиях развития женских половых органов.
67. ТОRСН-инфекции у беременных, клиническое течение, диагностика, лечение, профилактика.
68. Неотложные состояния в акушерстве.
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THE LIST OF THE THEORETICAL QUESTIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS TO
THE MODULAR CONTROL
1. Organization of obstetric-gynecological care in urban and rural areas. Insurance medicine. Health
issues of maternity and childhood in the modern legislation of Ukraine.
2. The role of the women's consultation in the prevention of complications of pregnancy and childbirth,
perinatal the protection of the fetus.
3. Consultation «Marriage and family». Genetic consultation, its functions. Family planning issues
4. Medical deontology in obstetrics and gynecology. The ethics of the doctor.
5. The ways of AIDS transmission, ТORCH infection and methods of their prevention
6. The structure of reproductive cells.
7. Fertilization and development of the products of conception. Capacitation, cell factor of fertilization.
Placentation. Organogenesis.
8. The development of the fetal membranes. Amniotic fluid. The placenta, it structure and function.
9. The critical periods of development of the embryo and the fetus.
10. The impact on the embryo and fetus of the harmful factors of the environment.
11. Physiological changes in the body of a woman during pregnancy.
12. Health and diet of the pregnant woman.
13. Methods of examination of the pregnant woman. Diagnostics of early pregnancy stages.
14. The outer and the inner obstetric investigation of pregnancy.
15. Obstetrics terminology.
16. Definition of life and death of the fetus.
17. Definition of prenatal leave and date of birth.
18. The reasons of the beginning of delivery.
19. The regulation of labor activity.
20. Biological readiness of the body for childbirth.
21. Maternity force, changes in the uterus.
22. Mechanism of labor in the front and the rear kinds of vertex presentation.
23. The clinical course of delivery.
24. Labor management.
25. Obstetric care and monitoring of the status of the mother and the fetus during birth.
26. Labor pain relief.
27. Clinic of post-partum period. Changes in woman's genital organs, and the mammary glands. Care for
mothers. Postnatal leave.
28. Prevention and treatment of hypogalaction.
29. Methods of diagnostics of the condition of the fetus. Ultrasound, amnioscopy, amniocentesis,
cytogenetic and biochemical methods of research of the condition of the fetus in different periods of
pregnancy, CTG, fetal biophysical profile and other research methods.
30. Hereditary and congenital diseases of the fetus. Diagnostics, prophylaxis.
31. Etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of placental dysfunction, fetal distress, delay the
development of the fetus and newborn asphyxia.
32. Perinatology, as a scientific direction in obstetrics.
33. The anatomic and physiological features of the newborn. Care and feeding of newborns.
34. Pathology of the newborn. The newborn asphyxia. Methods of intensive therapy and resuscitation of
the newborn,
35. Pharmacotherapy in obstetrics.
36. Diagnosis, course of pregnancy in breech presentation. Biomechanics of the birth of breech
presentation. Labor management of breech presentation.
37. Pregnancy and delivery with the anomalies of bone pelvis. Narrow pelvis. The classification of a
narrow pelvis. Diagnostics of a narrow pelvis. Peculiarities of the course of pregnancy and childbirth
with a narrow pelvis. Biomechanics of delivery of the various forms of narrowing of the pelvis. Labour
management with a narrow pelvis.

38. The big fetus in obstetrics, pregnancy and delivery. Etiology. Methods of diagnosis. Peculiarities of
the course of the birth.
39. Peculiarities of delivery course in multiple pregnancy.
40. Miscarriage and post term pregnancy.
41. Anomalies of contractile activity of the uterus.
42. Etiology and pathogenesis of gestosis.. Classification of late gestosis.
43. Clinic and diagnostics of late gestosis.
44. Modern methods of treatment of late gestosis.
45. Prevention of preeclampsia.
46. Ectopic pregnancy. Etiology, classification, diagnostics, clinic, treatment of ectopic pregnancy.
Prevention. Post-surgical rehabilitation.
47. Placenta previa. Etiology, pathogenesis, classification, clinical picture, diagnostics. Peculiarities of
course and management of pregnancy and childbirth.
48. Abruption placenta. Etiology, clinical picture, diagnostics. The peculiarities of pregnancy and
childbirth.
49. Uterine bleeding in III period and the early postpartum period.
50. Violation of the detachment of the placenta.
51. Hypotonic bleeding.
52. Coagulation bleeding.
53. Shock, States of emergency in obstetrics.
54. The syndrome of disseminated intravascular coagulation.
55. Intensive therapy and resuscitation with hemorrhages in obstetrics.
56. General information on obstetric operations. Conditions. Contraindications. The preparation. Pain
relief operations. Aseptic and antiseptic. Maintenance of the postoperative period.
57. Traumatic damage of the vulva, vagina, perineum. Rupture of the uterine cervix.
58. Rupture of the uterus. Etiology. Theory of uterine rupture. The classification. The clinical picture of
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