
Перелік питань до контрольного модульного заняття  

з акушерства і гінекології у студентів стоматологічного ф-ту. 

 

1. Клінічний перебіг та ведення першого періоду пологів. Знеболювання 

    пологів. Особливості перебігу пологів у першо- та повторнородячих. 

2. Клінічний перебіг та ведення другого періоду пологів. Допомога 

    по захисту промежини. 

3. Третій період пологів. Клініка, ведення. Ознаки відшарування 

    плаценти. Огляд плаценти та оболонок. Фізіологічна крововтрата. 

4. Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму. Зовнішні та 

    внутрішні статеві органи жінки. 

5. Догляд за  новонародженим в пологовому залі. Оцінка по шкалі Apgar.  

    Поняття про зрілість та доношеність новонародженого. 

6. Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного передлежання. 

7. Таз з акушерської точки зору. Зовнішні розміри жіночого тазу. 

8. Площини та розміри малого тазу. C. vera, методи її визначення. Ромб 

    Міхаеліса. Індекс Соловйова. Кут нахилу тазу. Провідна лінія тазу. 

9 Перебіг післяродового періоду, його ведення. Особливості санітарно- 

    гігієнічного режиму в післяродовому періоді. ЛФК. 

10. Прееклампсія, еклампсія. Клініка, принципи лікування,  

      профілактика. Невідкладна допомога. 

11. Гіпертензивні розлади у вагітних. Клініка, принципи лікування, 

      профілактика. 

12. Дістрес плода та асфіксія новонародженого. Методи діагностики, 

      принципи лікування та профілактики. Невідкладна допомога. 

13. Обстеження в пізні строки вагітності. Огляд, зовнішнє обстеження, 

      піхвове обстеження, вимірювання тазу. 

14. Післяпологові інфекційні захворювання породіллі. Класифікація, 

      принципи лікування. Роль стоматолога в профілактиці 

      інфекційних захворювань в післяродовому періоді. 

15. Визначення дородової декретної відпустки, її соціальне значення. 

16. Гігієна та дієта вагітних. Роль планової стоматологічної 

      диспансеризації вагітних. 

17. Плід як об’єкт родів. Розміри голівки плода. Ознаки доношеного 

      та недоношеного плода. 

18. Кровотеча під час вагітності. Передлежання плаценти. 

      Причини, клініка, принципи терапії. Профілактика. 

19. Кровотеча під час родів та ранньому післяродовому 

      періоді. Причини. Інтенсивна терапія при кровотечах, профілактика. 

20. Методи обстеження внутрішньоутробного стану плода (ЕКГ, ФКГ, 

      амніоскопія, ультразвукове дослідження та інші). 

21. Причини настання родової діяльності. Ознаки готовності організму 

      жінки до родів, зрілості шийки матки. 

 



Модуль 1. Перелік питань до підсумкового модульного контролю 

 

1. Підвішуючий апарат матки. 

2. Підтримуючий апарат матки. 

3. Закріплюючий апарат матки. 

4. Нормальне положення внутрішніх статевих органів. 

5. Основні види аномалій розвитку жіночих статевих органів. 

6. Спеціальні методи дослідження, що застосовуються при обстеженні 

гінекологічних хворих.  

7. Методика визначення базальної температури. 

8. Гормональна регуляція менструального циклу. 

9. Класифікація порушень менструальної функції. 

10. Класифікація аменореї. 

11. Диференційна діагностика нейроендокринних синдромів. 

12. Клініка та діагностика ювенільних кровотеч. 

13. Клініка та діагностика овуляторних кровотеч. 

14. Клініка та діагностика дисфункціональних маткових кровотеч у жінок 

репродуктивного віку. 

15. Методи лікування дисфункціональних маткових кровотеч у різні 

вікові періоди життя жінки. 

16. Клінічні прояви лейміоми матки. 

17. Методи діагностики лейміоми матки. 

18. Диференційна діагностика лейміоми матки. 

19. Консервативна терапія лейміоми матки. 

20. Показання до хірургічного лікування лейміоми матки. 

21. Методи діагностики пухлин яєчників. 

22. Визначення кісти та кістоми яєчника. 

23. Показання для хірургічного втручання при пухлинах яєчників. 

24. Види оперативних втручань при пухлинах яєчників. 

25. Ускладення пухлин яєчників. 

26. Лікувальна тактика та методи лікування доброякісних процесів шийки 

матки. 

27. Профілактика передраку та раку шийки матки. 

28. Фонові захворювання шийки матки (визначення, перелік). 

29. Методи діагностики фонових та передракових захворювань шийки 

матки. 

30. Передракові захворювання шийки матки (визначення, класифікація). 

31. Класифікація раку шийки матки в залежності від стадії. 

32. Назвати фонові та передракові стани ендометрію. 

33. Класифікація раку тіла матки в залежності від стадії. 

34. Методи лікування раку ендометрію. 

35. Клінічні прояви та методи діагностики раку яєчників.  

36. Клініка, діагностика та лікування вульвовагініту. 

37. Клініка, діагностика та лікування бартолініту. 



38. Основні принципи лікування гострих запальних захворювань верхніх 

відділів жіночих статевих органів. 

39. Клініка та діагностика гострого аднекситу. 

40. Клініка та діагностика гострого параметриту. 

41. Клініка та діагностика гострого ендометриту. 

42. Пельвіоперитоніт, його клініка та діагностика. 

43. Хірургічне лікування при гострих запальних захворюваннях жіночих 

статевих органів. 

44. Методи лікування запалення жіночих статевих органів у хронічній 

стадії. 

45. Реабілітація хворих, які перенесли запалення жіночих статевих 

органів. 

46. Визначення неплідного шлюбу. 

47. Основні методи обстеження при неплідному шлюбі. 

48. Спеціальні методи обстеження при неплідному шлюбі (гормональні, 

імунологічні). 

49. Методи стимуляції овуляції. 

50. Хірургічні методи відновлення жіночої репродуктивної функції. 

 

Модуль 2.  Питання до підсумкового модульного контролю. 

 

1. Етіологія і патогенез невиношування вагітності. 

2. Класифікація мимовільних абортів. 

3. Клініка та лікування загрожуючого мимовільного аборту. 

4. Клініка та лікування прогресуючого мимовільного аборту. 

5. Діагностика та лікування істміко-цервікальної недостатності. 

6. Показання та протипоказання до штучного переривання вагітності. 

7. Поняття переношеної вагітності. 

8. Методи діагностики переношеної вагітності. 

9. Основні причини переношування вагітності. 

10. Особливості перебігу пологів при переношеній вагітності. 

11. Класифікація гестозів вагітних. 

12. Тактика ведення вагітних при блюванні різного ступеню тяжкості та її 

обгрунтування. 

13. Поняття “прегестоз”. 

14. Поняття прееклампсії та класифікація. 

15. Лікування прееклампсії легкого  та середнього ступеню тяжкості. 

16. Діагностика та лікування прееклампсії тяжкого ступеню. 

17. Особливості ведення пологів при прееклампсії важкого ступеню. 

18. Класифікація позаматкової вагітності. 

19. Клініка порушеної позаматкової вагітності. 

20. Перебіг вагітності при передлежаннія плаценти (клініка, діагностика, 

ведення вагітності) 

21. Ведення вагітних з групи ризику щодо розвитку пізнього гстозу. 



22. Невідкладна допомога при нападі еклампсії. 

23. Умови, показання та протипоказання до операції накладання 

акушерських щипців. 

24. Діагностика та лікування слабкості пологової діяльності. 

25. Профілактичні заходи у вагітних групи високого ризику щодо 

виникнення акушерської кровотечі. 

26. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (причини, 

діагностика, лікування). 

27. Визначити ознаки коагулоатичних кровотеч та надати невідкладну 

допомогу. 

28. Кровотечі у послідовому періоді. 

29. Гіпотонічні кровотечі, надання невідкладної допомоги. 

30. Невідкладна домога при геморагічному шоці. 

31. Післяпологовий мастит. Клініка, діагностика. Профілактика. 

32. Інфеційно-токсичний шок. Клініка, діагностика. 

33. Інтенсивна терапія при інфекційно-токсичному шоці. 

34. Розписати план обстеження вагітних із захворюваннями нирок. 

35. Визначення поняття “геморагічний шок” та ступені його тяжкості. 

36. Післяпологова виразка. Післяпологовий ендометрит. 

37. Показання до операції кесарського розтину. 

38. Розриви промежини та шийки матки. 

39. Клінічні симптоми загрожуючого розриву матки. 

40. Тактика лікаря при розриві матки, що відбувся. 

41. Плодоруйнівні операції. Показання та техніка. 

42. Лікування залізодефіцитної анемії у вагітних. 

43. Ускладнення перебігу вагітності при гіпертонічній хворобі. 

44. Планова госпіталізація вагітних з серцево-судинною патологією. 

45. Вибір методу розродження у жінок з серцево-судинною патологією. 

46. Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок з цукровим діабетом. 

47. Ведення вагітних з цукровим діабетом. 

48. Ведення вагітних із захворюваннями легеневої системи. 

49. Методики спостереження за станом внутрішньоутробного плоду при 

екстрагенітальній патології. 

50. Реабілітація жінок з екстрагенітальною патологією у післяпологовому 

періоді. 

 

 

Модуль 3. Перелік питань до підсумкового модульного контролю  

 

1. Клініка другого періоду пологів. Захист промежини. 

2. Багатоплідна вагітність. Клініка. Діагностика. Ведення пологів.  

3. Біомеханізм пологів при передньому виді потиличного  

    передлежання. 

4. Перебіг та ведення третього періоду пологів.  



5. Піхвове обстеження під час пологів. Показання. Оцінка отриманих  

    даних. Профілактика можливих ускладнень. Значення асептики та 

    антисептики в сучасних умовах. 

6. Кровопостачання жіночих статевих органів. Діагностика вагітності. 

    Ознаки вагітності. Клініко-лабораторні методи діагностики 

    вагітності. 

7. Ранній післяпологовий період. Його перебіг та ведення. Гігієна та 

    дієта породіллі. 

8. Таз із акушерської точки зору. Площини, розміри тазу. 

9. Знеболення пологів. Психопрофілактична підготовка вагітних до 

    пологів. 

10. Встановлення строку допологової та післяпологової відпустки. 

      Основні законодавчі акти про охорону здоров’я матері та 

      новонародженого. 

11. Методи акушерського обстеження: пальпація, аускультація, 

      вимірювання тазу. Зовнішнє акушерське обстеження (прийоми 

      Леопольда). 

12. Тазові передлежання. Причини виникнення. Класифікація. 

      Біомеханізм пологів. 

13. Плід як об’єкт пологів. Розміри голівки плода. 

14. Діагностика пізніх строків вагітності. Тривалість вагітності. Зріст  

      та маса плоду в різні терміни вагітності.  

15. Таз із акушерської точки зору. Основні та додаткові розміри тазу. 

16. Багатоплідна вагітність. Особливості перебігу вагітності та 

      пологів. Розвиток новонароджених. 

17. Діагностика вагітності в ранні терміни, ознаки вагітності. 

18. Вагітність та пологи при вадах серця, гіпертонічній хворобі. 

19. Ведення післяпологового періоду. Методи виділення посліду. 

      Визначення цілості посліду. 

20. Основні клінічні форми післяпологових септичних захворювань 

      (перший, другий, третій та четвертий етапи розповсюдження).  

      Клініка, лікування, профілактика. 

21. Операція накладання акушерських щипців. Показання, умови, 

      техніка накладання вихідних акушерських щипців. Методи 

      знеболення. Догляд за новонародженим. 

22. Анатомо-фізіологічні особливості доношеного новонародженого. 

      Ознаки недоношеної та доношеної дитини. 

23. Вакуум-екстракція плода. Показання, умови, техніка виконання  

      операції. Методи знеболення. 

24. Операція витягнення плоду за тазовий кінець. Показання, умови, 

      техніка виконання. 

25. Біомеханізм пологів при задньому виді потиличного 

      передлежання. 

26. Емболія навколоплідними водами. Клініка, діагностика, терапія, 



      профілактика. 

27. Особливості перебігу періоду новонароджуваності.  Санітарно- 

      гігієнічний режим у відділенні новонароджених. 

28. Причини настання пологів. Регулярна пологова діяльність – її 

      регуляція; процеси, що відбуваються в міометрії. 

29. Фізіологічний перебіг післяпологового періоду, його ведення. 

      Санітарно - гігієнічний режим післяпологових відділень. 

30. Клініка та ведення першого періоду пологів. Особливості перебігу 

      у першо-та повторнородящих. 

31. Кесарський розтин. Частота. Показання, умови, протипоказання. 

32. Гостре багатоводдя. Причини виникнення, діагностика, лікування. 

33. Оцінка внутрішньоутробного стану плода. Біофізичний профіль 

      плода. 

34. Особливості перебігу вагітності та пологів у неповнолітніх. 

35. Переношування вагітності. Діагностика. Тактика ведення 

      вагітності та пологів. Ускладнення. 

36. Розриви матки. Етіологія, класифікація, клініка. Діагностика.  

      Лікування. Профілактика. 

37. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. 

      Причини. Клініка. Діагностика. Лікування. 

38. Штучний аборт, медичні показання та протипоказання, 

      ускладнення.  

39. Розгинальні передлежання та вставлення голівки плоду. Причини. 

      Біомеханізм пологів. Особливості перебігу пологів при лицьовому  

      передлежанні.  

40. Сідничні передлежання. Діагностика. Особливості ведення 

      вагітності та пологів, можливі ускладнення. 

41. Дистрес плоду. Сучасні методи профілактики, діагностики та 

      лікування дистресу плоду. 

42. Післяпологовий метроендометрит. 

43. Профілактика гнійно-запальних захворювань новонароджених. 

      Протиепідемічні заходи при виникненні захворювань 

      новонароджених. 

44. Еклампсія. Клініка, лікування профілактика. Невідкладна 

      допомога. 

45. Ранні гестози вагітних. Патогенез. Клініка. Терапія. 

46. Кровотечі в третьому періоді пологів. Причини. Невідкладна 

      допомога. Профілактика. 

47. Імунологічна несумісність крові матері та плоду. Rh-конфлікт. 

      Діагностика. Лікування. Профілактика. 

48. Гостра хірургічна патологія у вагітних і породіль. 

49. Невиношування вагітності. Передчасні пологи. Особливості 

      ведення пологів. Анатомо-фізіологічні особливості 

      новонароджених. 



50. Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Гіпотонія та 

      атонія матки. Причини. Надання невідкладної допомоги. 

51. Прееклампсія вагітних. Класифікація. Клініка, лікування, 

      профілактика. Невідкладна допомога. 

52. Асфіксія новонароджених. Діагностика, клініка, лікування. 

      Невідкладна допомога. 

53. Аномалії скоротливої діяльності матки (патологічний 

      прелімінарний період, дискоординована пологова діяльність.  

      Клініка, діагностика, лікування. 

54. Операції кесарського розтину та її різновиди. Техніка виконання  

      операції. 

55. Класифікація пізніх гестозів. Артеріальна гіпертензія у вагітних. 

      Клініка, лікування, профілактика. 

56. Вузький таз. Форми та ступені звуження. Особливості перебігу 

      вагітності та пологів у жінок із вузьким тазом. Догляд за 

      новонародженим. Біомеханізм пологів при 

      загальнорівномірнозвуженому тазі. 

57. Вагітність та пологи при захворюваннях нирок. 

58. Поняття клінічно вузького тазу. Клінічна картина, тактика 

      ведення. 

59. Травматизм м’яких родових шляхів жінки. Клініка, діагностика, 

      лікування. 

60. Запальні захворювання молочних залоз породіллі. Діагностика,  

      клініка,  лікування та профілактика. 

61. Плодоруйнівні акушерські операції. Показання, умови 

      проведення, техніка. 

62. Перебіг третього періоду пологів. Патологія прикріплення 

      плаценти, допомога. 

63. Ведення вагітності і пологів у жінок із цукровим діабетом. 

64. Кровотечі в третьому періоді пологів та ранньому 

      післяпологовому періоді. Гіпотонія та атонія матки. 

65. Внутрішньоутробне інфікування плода, поняття про TORCH- 

      інфекції. 

66. Геморагічний шок в акушерстві. 

67. Бактеріально - токсичний шок в акушерстві. Причини, клініка, 

      діагностика,  лікування. 

68. Післяпологовий перитоніт. Клініка, діагностика, інтенсивна 

      терапія. 

69. Лейоміома матки. Клініка. Діагностика. Показання до 

      хірургічного лікування. 

70. Гострий сальпінгіт. Клініка, діагностика, лікування. 

71. Нейрогуморальна регуляція менструального циклу. Методи 

      функціональної діагностики. 

72. Жіноче безпліддя. Діагностика та лікування. 



73. Запальні захворювання тазової клітковини та очеревини. 

74. Порушення менструального циклу. Аменорея. Лікування та 

      профілактика. 

75. Циклічні розлади менструального циклу ( гіперполіменорея, 

      гіпоменорея, олігоменорея та інші ). Принципи лікування та 

      профілактика. 

76. Аномалії положення статевих органів. Опущення та випадіння 

      стінок піхви та матки. Причини, лікування та профілактика. 

77. Рак шийки матки. Рання діагностика. Основні принципи 

      лікування. 

      Роль профілактичних оглядів. 

78. Методи гінекологічного обстеження хворих (загальні та 

      спеціальні).  

79. Доброякісні пухлини яєчників. Класифікація, діагностика, клініка, 

      лікування. 

80. Рак ендометрія. Діагностика, лікування. Роль санітарно-освітньої  

      роботи в профілактиці раку. 

81. Лейоміома матки. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

      Принципи консервативного лікування. 

82. Аборт. Класифікація, етіологія, профілактика та лікування.  

      Кримінальний  аборт та його наслідки. Санітарно-освітня робота 

      про шкідливість аборту. 

83. Гонорея. Діагностика, лікування та профілактика. 

84. Туберкульоз жіночих статевих органів. Діагностика. Принципи 

      лікування. Профілактика. 

85. Рак яєчників. Діагностика, клініка, лікування. Роль санітарно- 

      освітньої роботи в профілактиці раку. 

86. Хронічні запальні захворювання придатків матки. Діагностика. 

      Фізіотерапевтичні та санаторно-курортні методи лікування. 

      Питання реабілітації.  

87. Діагностика передракових захворювань шийки матки. 

88. Порушення менструальної функції в період її становлення. 

      Ювенільні кровотечі. 

89. Позаматкова вагітність (прогресуюча). Клініка, діагностика 

      принципи  лікування. 

90. Неспецифічні запальні захворювання зовнішніх статевих органів. 

      Клініка, діагностика, лікування та профілактика. Вплив  

      виробничих факторів на виникнення та перебіг запальних 

      захворювань геніталій. 

91. Клініка порушеної позаматкової (трубної) вагітності. Діагностика, 

      лікування. Невідкладна допомога. 

92. Аномалії розвитку статевих органів. Клініка, діагностика,  

      лікування. 

93. Міхурцевий занесок. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 



      лікування, профілактика. 

94. Хоріонепітеліома. Етіологія, клініка, діагностика, лікування, 

      профілактика. 

95. Гострий живіт в гінекології. 

96. Ендометріоз. Класифікація, діагностика, клініка, терапія та 

      профілактика. 

97. Гострий параметрит. Клініка, діагностика, лікування. 

98. Безплідний шлюб. Соціальні та медичні проблеми. Причини. 

      Сучасні методи діагностики та лікування. 

99. Клімактеричний синдром. 

100. Основні види гінекологічних операцій. Надпіхвова ампутація 

      матки. Показання, основні моменти операції. 

101. Основні види гінекологічних операцій. Екстирпація матки. 

      Показання. Основні моменти операції. 

102. Ургентні оперативні втручання в гінекології. Показання, техніка 

      виконання. 

 

 

Зав. кафедри акушерства та гінекології №2, 

д.медичних наук, 

професор                                                                                      О.П. Гнатко 

 

 

 

 

 


