«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Перший проректор з науковопедагогічної роботи ВДНЗУ
«Українська медична
стоматологічна академія
професор_______Бобирьов В.М.
30 серпня 2017 рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
для студентів ІV курсу стоматологічного факультету
на 2017-2018 навчальний рік
№

Тема лекції

Год

1.

Організація акушерської допомоги.
Фізіологія вагітності, пологів та
післяпологового періоду. Методи
обстеження вагітних. Акушерська
термінологія.
Перинатологія.
Фактори
ризику
перинатального періоду.

2

2.

3.

Патологічний перебіг вагітності,
пологів та післяпологового періоду.

Лектор,
дата лекції
проф.Ліхачов В.К.
07.09.2017

2

проф.Ліхачов В.К.
05.10.2017

2

проф.Ліхачов В.К.
02.11.2017

Затверджено на засіданні кафедри акушерства і гінекології № 2,
протокол № 1 від 28 серпня 2017 року
Зав.кафедри акушерства і гінекології № 2,
д.мед.н., професор

В.К.Ліхачов

«УТВЕРЖДАЮ»»
Первый проректор по научнопедагогической работе ВГУЗУ
«Украинская медицинская
стоматологическая академия»
профессор___________В.Н. Бобырев
«____» _____________ 20__ г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ
для студентов IV курса стоматологического факультета
на 2017–2018 учебный год
№

Тема лекции

Часы

1.

Организация акушер ской помощи.
Физиология беременности, родов и
послеродового периода.
Методы обследования беременных.
Акушерская терминология.
Перинатология.
Факторы
риска
перинатального периода.

2

Патологическое течение беременности,
родов и послеродового периода.

2

2.

3.

2

Лектор,
дата лекции
проф.Лихачов В.К.
доцент Макаров О.Г.
08.09.2017
проф.Лихачов В.К.
доцент Макаров О.Г.
06.10.2017
проф.Лихачов В.К.
доцент Макаров О.Г.
03.11.2017

Утверджено на заседании кафедры акушерства и гинекологии № 2
протокол № ___ от «___»_____________года.

Зав.кафедры акушерства и гинекологии № 2,
д.мед.н., профессор

В.К.Лихачов

"APPROVING"
First vice-rector on sciatic-pedagogical
work of HSEEU “UMSA”
prof. __________Bobyrev V.N.
«____» _____________ 20__

THEMATIC PLAN
of lectionsfor the students of the ІV course of stomatologycal faculty
of 2017-2018 academic year
Modul 1.Physiological duration of pregnancy, labor and postpartum periods.
Perynathological complications.
№
1.

Subject of lection

Hour

Organization of obstetrical-gynecological
helpings. Physiological duration of
pregnancy, labor and postpartum terms.
Methods of examination of pregnant.
Obstetric terminology.

2

2.
Basically questions of perinatology. Risk
factors of perinatologycal period

2

3.
Pathological duration of pregnancy, labor
and postpartum terms.
4

2

Lector
Prof. V.K.Lihachov
As. Taranovska
11.09.2017

Prof. V.K.Lihachov
As. Taranovska
10.10.2017
Prof. V.K.Lihachov
As. Taranovska
06.11.2017

6

Curriculum was approved on the sitting of chair of obstetric and gynecology №2
of HSEEU “UMSA”(protocol №__ «___»__________year).
Мanager of chair of obstetric and
gynecology №2
d. of med. s., professor

V.K.Lihachov

