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ВСТУП 

 

Програма підготовки в інтернатурі з акушерства та гінекології – єдиний 

комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих 

закладами вищої освіти і базами стажування з метою забезпечення набуття 

лікарями-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації 

лікаря-спеціаліста, їх професійної готовності до самостійної діяльності за 

фахом, який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній етиці та 

деонтології, доказовій медицині. 

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за 

лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста з 

метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст». 

Програмапідготовкивінтернатурі закушерстватагінекологіїтриваєтри роки 

та складається з двох частин: освітньої та практичної. 

Підготовкалікарів-інтерніввінтернатуріпроводитьсязаіндивідуальними 

навчальними планами, розробленими на підставі програми 

підготовкивінтернатурі,танавчальнихпланів,затвердженихВченоюрадою 

закладу вищої освіти. 

За період підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни повинні оволодіти 

компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним 

навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі. 

Програма підготовки в інтернатурі складена з урахуванням вимог 

Європейської ради та Коледжу акушерства та гінекології (EBCOG)до 

підготовки фахівців акушер-гінекологів. 
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І.ПРОФІЛЬПРОГРАМИ 
 

Спеціальність«Акушерствотагінекологія» Галузь 
знань 22 "Охорона здоров’я" 

Складниксистемиосвіти Освітадорослих,післядипломнаосвітаусферіохорони 
здоров’я,спеціалізація(первинна) 

Кваліфікація Професійнакваліфікація 
Лікар-спеціаліст 

Вимогидорівняосвіти 

осіб, які можуть 

розпочатинавчанняза 

освітніми 

програмамивідповідної 

спеціальності, та їх 
результатів навчання 

Диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 

року) угалузі знань «22 Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа» (за 

напрямом підготовки «Медицина») 

Формапроходження 

інтернатури 

Очна 

Мова(и) Українська 

Академічніправа інтерна Безперервнийпрофесійнийрозвиток.Можлива 

подальша підготовка на третьому (освітньо- 

науковому) рівні вищої освіти. 

Робочімісцяузакладахохорониздоровя, самостійне 

працевлаштування. 

Моніторингта 

оцінювання 

ВідповіднодонаказуМіністерстваохорони 
здоров’яУкраїнивід 22червня2021 року№1254 

«ПрозатвердженняПоложенняпроінтернатурута 

вториннулікарську(провізорську)спеціалізацію», 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 

серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254. 

Освітнячастинаінтернатури–щорічнийі заключний 

диференційований залік. 

 
Рівеньоволодіння 

практичними 

навичками 

Длякожноїкомпетенції, практичної 
навичкивизначаєтьсявдіапазонівід «А»до«D»: 

А:Знає, описує. 

В:Виконує,демонструєпід наглядом. 

С:Виконує,демонструєсамостійно. 

D:Виконує,вчитьабоконтролюємолодшихінтернів у 

демонстрації та виконанні 

Обсяг програми Тривалістьпідготовкив інтернатурі: 33 місяці (5148 

годин) (171,6 кредитів ECTS). 

Освітнячастина:(закладивищоїабопіслядипломної 

освіти) 9 місяців (1404години, 46,8 кредити ECTS), три 

місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік). 
Практичначастина:(базистажування)24місяці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB&w1_3
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 (3744год.) 

 

ІІ. ГРАФІК ОСВІТНЬОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 

ПРОХОДЖЕННЯІНТЕРНАТУРИ З АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

 
Тривалість підготовки в інтернатурі: 33 місяці (5148 годин) (171,6 

кредитів ECTS). 

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної освіти) 9 місяців 

(1404години, 46,8 кредитів ECTS), три місяці щорічно (15,6 кредитівECTS 

на рік). 

Практична частина:(базистажування)24місяці(3744год.) 
 

 

Рік 

підготовки 

МІСЯЦІ 

 VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

І-й П О О О П П П П П П П В 

ІІ-й П П П П О О О П П П П В 

ІІІ-й П П П П П П П П О О О в 

 

П–практичначастинапідготовкинабазістажування;  

О–освітнячастинапідготовки -навчаннянакафедрі; 

 В – відпустка. 

 

ІІІ.ПЕРЕЛІКОБОВ’ЯЗКОВИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙПО 

ЗАКІНЧЕННЮІНТЕРНАТУРИ 
 

ПРОГРАМНІКОМПЕТЕНТНОСТІ 

ІНТЕГРАЛЬНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Здатністьрозв’язуватиспеціалізованізадачііпроблемиу 
професійнійдіяльностівгалузіохорониздоров’язаспеціальніс

тю «Акушерство та гінекологія» 

ЗАГАЛЬНІ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК01.ЗнанняосновзаконодавстваУкраїнипроохорону 
здоров'ятаїх застосуванняущоденній практиці. 

 ЗК02.Здатністьдоабстрактногомислення,пошуку, 
аналізу,синтезу,опрацюванняінформації,зокремазрізних 

джерел та у взаємозв'язку зі своєю сферою діяльності. 
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 ЗК 03. Здатність до професійної діяльності з урахуванням 

принципів академічної доброчесності на основі етичних 

норм, поваги до культурної, етнічної, релігійної, гендерної 

тасоціальноїрізноманітності,іззабов’язаннямзберігати 
конфіденційністьтагідністьпацієнта. 

ЗК 04. Здатність до міжособистої взаємодії та комунікації 

як усно, так і письмово з пацієнтками, їх родиною або 

представниками,колегамитаіншимиекспертами,членами 
міждисциплінорноїкоманди. 

ЗК05.Здатністьпрацюватиукоманді. 

ЗК06.Спроможністьдосамооцінкивласнихдосягненьта 
підвищенняїх рівня. 

ЗК 07. Спроможність усно і письмово спілкуватися 
державноюмовоюпризаповненнімедичноїдокументації та 

спілкуванні з пацієнтами. 

ЗК 08. Здатність до навчання пацієнта, членій його родини 

тапредставників,членівмультдисциплінарноїкоманди, 
іншіхфахівців,лікарів-інтернів. 

ЗК 09. Уміння використовувати інформаційно- 
комунікаційнітехнології,володіннянавичкамироботиз 

комп’ютерною технікою. 

ЗК10.Спроможністьдокритичногомислення,аналізута 
вирішенняситуативнихпроблемвмедичнійпрактиці. 

ЗК 11. Спроможність реалізувати систему знань і 

практичних уміньщодозабезпеченняздоровогоспособута 

безпеки власного життя і пацієнтів, сприяти усуненнюйого 

негативних впливів на здоров’я суспільства, сприяти 

підвищеннюякостіжиттєвоважливихскладових(вода, 
повітря,харчовіпродукти тощо). 

ЗК 12. Демонстрування соціальної активності та 

відповідальної громадянської позиції  у лікарській 
діяльності. 

ЗК13.Спроможністьзбиратимедичнуінформаціюпро 
пацієнтаіаналізуватиклінічнідані. 

ЗК 14. Спроможність інтерпретувати результат 
лабораторнихтаінструментальнихдосліджень. 

ЗК 15.Спроможність діагностувати:визначатипопередній, 
клінічний,остаточний,супутнійдіагноз,невідкладністани. 

ЗК16.Спроможністьдовизначеннятактики,методівта 

надання екстреної медичної допомоги, домедичної 
допомогизаміжнароднимипротоколами. 

ЗК17.Знатипоказання,протипоказання,побічнідіїпрепаратів,

яківикористовуютьсявлікарськійпрактиціта 

побічну дію з боку препаратів, які приймаються пацієнтом 

системно. 

ПРОФЕСІЙНІ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПК 01. Вміння проводити збір анамнезу пацієнта та сім’ї, 

включаючи соціальні питання, проводити точний 
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 клінічний огляд життєво важливих показників, внутрішніх 

тазовнішніхстатевихорганівтаживотатаадекватно 
інтерпретуватирезультати 

ПК02.Вміннядіагностувати,оцінювати,досліджувати, 
контролювати та інтерпретувати дані з урахуванням 

найпоширеніших акушерських та гінекологічних станів 

ПК 03. Вміння проводити своєчасні та відповідні 

дослідження, такі як дослідження мікробіологічнихзразків, 

лабораторні дослідження та рентгенологічне 

обстеження,атакожінтерпретуватирезультатиузв’язкуз 

колегами (наприклад, рентгенологами) стосовно клінічних 

даних для формування диференціального діагнозу. 

ПК 04. Вміння забезпечити основні терапевтичні 

втручання,включаючибезпечнетаналежнепризначення 

тавведеннякисню,ліківтатерапії,продуктівкрові, підтримки 

кровообігу та катетеризації сечі. 

ПК 05.Вмінняпровестиоцінку,профілактикуталікування 
болю. 

ПК 06. Вміння розпізнавати та сортувати гостро хворих 

пацієнтів та розпочинати адекватне лікування, включаючи 

септичнихпацієнтівтапацієнтівзпісляпологовими 
ускладненнямитапацієнтів,якіпотребують реанімації 

 ПК 07. Вміння підтримувати ефективну комунікацію з 

пацієнтами та родичами, відповідно до принципів 

спільного прийняття рішень та усвідомленої згоди, точно 

документувати це спілкування та виконувати командну 

роботузефективнимспілкуваннямурамкахмедичної 
групи. 

ПК 08. Вміння забезпечити периопераційну допомогу, 

визначити показання та протипоказання до операцій, 

ризики операцій, показання до переливання крові, вміння 

визначитипісляопераційніускладненнятапоказаннядо 
реанімації. 

ПК 09. Вміння визначити, як гінекологічні захворювання 

впливають на статеву функцію, оцінити статеву функціюта 

можливий негативний сексуальний досвід, вміння 

визначитинаслідкисексуальногонасильствана 
гінекологічнупатологію та поведінку. 

ПК 10. Вміння оцінювати біопсихосоціальні аспекти 
акушерсько-гінекологічнихстанів. 

ПК 11. Вміння діагностувати ранню вагітність, її 

локалізацію, життєздатність ембріона,  ускладнення, 

забезпечити основні терапевтичні втручання, показання до 

додаткових обстежень 

ПК 12. Вміння визначати  план та тактикуведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 
післяпологового періоду шляхом прийняття 



7  

 

 обґрунтованого рішення за чинними клінічними 

протоколами і настановами 

ПК 13. Вміння проводити оцінку загального стану 

новонародженоїдитинишляхомприйняттяобґрунтованого 

рішення за чинними клінічними протоколами і 

настановами,дотримуючисьвідповіднихетичнихта 
юридичнихнорм. 

ПК 14. Вміння встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та 

логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних 

даних клінічного, додаткових обстежень, проведення 

диференційноїдіагностики,відповіднодочинних 
клінічнихпротоколівінастанов 

 ПК 15. Вміння діагностувати ускладнення вагітності, 

визначати план та тактику ведення,показання до 

розродження за медичними показаннями шляхом 

прийняттяобґрунтованогорішеннявідповіднодочинних 
клінічнихпротоколівінастанов 

ПК16.Вміннядіагностуватипологи,визначатипланта 

тактикуведеннянеускладненихпологіввідповіднодо 
чиннихклінічнихпротоколівінастанов 

ПК 17. Вміння надавати допомогу при ускладнених 

пологах (передчасні пологи, оперативні пологи, при 

багатопліднійвагітностітавтазовомупередлежанні) 
відповіднодочиннихклінічних протоколівінастанов 

ПК18.Вміння провестидіагностикудистресуплодав 
пологах, визначити тактику ведення пологів відповідно до 

чинних клінічних протоколів і настанов 

ПК 19. Вміння визначення показання та провести 

плановий,  повторний та екстрений кесарів  розтин 
відповіднодочиннихклінічних протоколівінастанов 

ПК 20. Вміння діагностувати та надати консервативну і 

оперативну допомогу при кровотечі у третьому періоді 

пологів,раннійіпізнійпісляпологовійкровотечі 
відповіднодочиннихклінічних протоколівінастанов 

ПК 21. Вміння діагностувати та надати оперативну 

допомогупритравмахродовихшляхіввідповіднодо 
чиннихклінічнихпротоколівінастанов 

ПК 22. Вміння діагностувати, визначити показання до 

конкретного лікування, беручи до уваги всі варіанти 

лікування патології зовнішніх статевих органів, 

внутрішньоматковоїпатологіїтапатологіїматкиі 
придатків. 

ПК23.Вміннявизначитипоказаннядоконкретноголікування,к

онсультуватисьщодо лікуваннятазабезпечити 

консервативне лікування поширеної гінекологічної 

патології. 
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 ПК24.Вміннявизначитипоказаннядоконкретноголікування,к

онсультуватисьщодо лікуваннятазабезпечити 
хірургічнелікуванняпоширеноїгінекологічноїпатології. 

ПК 25. Вміння провести консультування щодо 
контрацепції у здорової дорослої людини та у пацієнтки з 

проблемою здоров’я або супутнім захворюванням 

ПК26.Вмінняпровести встановленнядіафрагми/ 
ковпачкашийкиматки,введеннявнутрішньоматкового 

контрацептиву, встановлення підшкірних імплантатів. 

ПК27.Вмінняпровести оцінкусубфертильностіта 
фертильностічоловіківіжінок 

ПК 28. Вміння діагностувати порушення менструального 

циклу (первинна аменорея, вторинна аменорея, 

олігоменорея) та виявляти причини їх виникнення, 

визначитипоказаннядоконкретноголікування,беручидо 
увагивсіваріанти лікування 

ПК 29. Вмінняідентифікувати урогінекологічні проблемиі 

дисфункцію тазового дна, визначати показання до 

конкретного лікування, беручи до уваги всі варіанти 

лікуванняатакожзабезпечитилікуваннязурахуванням 
певнихнавичок(хірургічнелікування). 

ПК 30. Вміння діагностувати передракові гінекологічні 

стани з проведенням цервікального 

скринінгу,кольпоскопіїзбіопсією,обговоритивсіваріанти 
лікування,визначитипоказаннядоконкретноголікування 

ПК 31. Вміння ідентифікувати проблему; визначити обсяг 

діагностичних заходів при підозрі на гестаційну 

трофобластичну хворобу, карциному яєчників, карциному 

шийкиматки,злоякісніабопередракові станиендометрію, 

рецидивабопрогресуваннягінекологічнихонкологічних 
станів. 

ПК 32. Вміння ідентифікувати проблему, визначити 

необхідність діагностичних заходів для розпізнаванняу 

дитини сексуального насильства, травми статевих органів, 

верифікаціївагінальнихвиділень,гострогоболюуживоті 

у дитини. захворювань, що передаються статевим шляхому 

дитини. 
 ПК 33. Вміння визначити показання до конкретного 

лікування, провести консультування щодо лікування, а 

також забезпечити лікування захворювань, 

щопередаютьсястатевимшляхомудорослих,підлітківта 
дітейупрепубертатномутапубертатномуперіоді 

ПК34.Вміннянадатиневідкладнудопомогупритравмі 

вульви/піхви/промежини/прямоїкишкиупідлітківтадітей 
упрепубертатномутапубертатномуперіоді. 

ПК35.Вмінняпровестиклінічнеобстеженнятаскринінг патології 

молочних залоз. 
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IV. ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇПРОГРАМИ 

 
№з/п КОМПОНЕНТИОСВІТНЬОЇПРОГРАМИ 
Курс1 ЗАГАЛЬНІМЕДИЧНІЗНАННЯТА НАВИЧКИ 

2кредити/60 год 

Мета Оволодіння загально-медичними знаннями та вміннями, що дозволять 

здійснюватимедичнудопомогу вагітним,породіллямігінекологічнимхворимна 
основіпринципівдоказовоїмедициниіклінічнихпротоколів 

Знання Вміння 

- ембіріології, анатомії та фізіології 

репродуктивної системи; 

- методів обстеження в акушерстві і 

гінекології; 

- принципів консультування, комунікації з 

пацієнтами і родичами; 

- тромбопрофілактики в акушерстві та 

гінекології; 

- периопераційної допомоги з включенням 

класифікації ASA (Physical Status 

Classification System), показань та 

протипоказаньдооперацій,категорійризику 

оперативних втручань, показань до 

переливання крові, післяопераційні 

ускладнення; 

- оцінки,профілактикаталікуванняболю; 

- принципівсерцево-легеневоїреанімації; 

- сучасних методів антибіотикотерапії, 

антибіотикопрофілактики, попередження 

антибіотикорезистентності. 

- проводити збір анамнезу пацієнта та сім’ї, 

включаючи соціальні питання, проводити 

точний клінічний огляд життєво важливих 

показників, внутрішніх та зовнішніхстатевих 

органів та живота та адекватно 

інтерпретувати результати; 

- діагностувати, оцінювати, досліджувати, 

контролювати та інтерпретувати дані з 

урахуванням найпоширеніших акушерських 

та гінекологічних станів; 

- проводити своєчасні та відповідні 

дослідження, такі як дослідження 

мікробіологічних зразків, лабораторні 

дослідження та рентгенологічнеобстеження, 

а також інтерпретувати результати у зв’язкуз 

колегами (наприклад, рентгенологами) 

стосовно клінічних даних для формування 

диференціального діагнозу; 

- забезпечити основні терапевтичні 

втручання, включаючи безпечне та належне 

призначення та введення кисню, ліків та 

терапії, продуктів крові, підтримки 

кровообігу та катетеризації сечового міхура; 

- провести оцінку, профілактику та 

лікування болю; 

- підтримувати ефективну комунікацію з 

пацієнтами та родичами, відповідно до 

принципів спільного прийняття рішень та 

усвідомленої згоди, точно документувати це 

спілкування та виконувати командну роботу 

з ефективним спілкуванням у рамках 

медичної групи; 

- забезпечити периопераційну допомогу, 

визначитипоказаннятапротипоказаннядо 
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 операцій, ризики операцій, показання до 

переливання крові, вміння визначити 

післяопераційні ускладнення та показаннядо 

реанімації; 

- оцінювати біопсихосоціальні аспекти 

акушерсько-гінекологічних станів. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

ПериопераційнадопомогазвключеннямкласифікаціїASA 
(PhysicalStatusClassificationSystem), 

C  

Визначеннякатегорійризикуоперативних втручань D 30 
Визначенняпоказаньдотромбопрофілактики D 30 
Визначенняпоказаньдогемотрансфузіїтаїїпроведення D 20 
Серцево-легеневареанімація(натренажері) С 15 
Оцінкаболюзааналоговимивізуальними шкалами D 30 
Курс2 ДОРОДОВИЙДОГЛЯД7 кредитів/210год 

Мета Оволодіння знаннями та вміннями, що дозволять здійснювати антенатальне 

спостереження за вагітними, діагностувати ускладнення гестаційного процесу і 

надаватиконсервативнутаопераційнудопомогувідповіднодоклінічних 
протоколів 

Знання Вміння 

- медикаментозна терапія під час 

вагітності (показання, протипоказання, 
побічні дії препаратів, які 

використовуються в акушерській 
практиці); 

- вагітністьневідомоїлокалізації; 

- блюваннявагітних; 

- невиношуваннявагітності; 
- вагінальна кровотеча в першому 

триместрі; 

- вагінальна кровотеча у другому та 
третьому триместрі; 

- переривання вагітності у другому 
триместрі; 

- імуноконфліктнавагітність; 

- носійствострептококугрупиВ; 

- гострийживітпідчасвагітності; 

- травмаживотапідчасвагітності; 

- неправильніпередлежання плода; 

- вагітністьтаожиріння; 

- вагітністьіцукровийдіабет; 

- вагітністьупізньомувіціматері; 

- аналізувати та вирішувати ситуативні 

проблемив антенатальному догляді за 

вагітними; 

- підтримувати ефективну комунікацію з 

пацієнтками та родичами, відповідно до 

принципів спільного прийняття рішень та 

усвідомленої згоди, точно документувати це 

спілкування та виконувати командну роботу 

з ефективним спілкуванням у рамках 

медичної групи; 

- діагностувати ранню вагітність, її 

локалізацію, життєздатність ембріона, 

ускладнення, забезпечити основні 

терапевтичні втручання, показання до 

додаткових обстежень; 

- визначати план та тактику ведення 

фізіологічної вагітності, фізіологічних 

пологів та післяпологового періоду шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за 

чинними клінічними протоколами і 

настановами; 

- формулюватиостаточнийклінічнийдіагноз 

шляхомприйняттяобґрунтованогорішення 
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- вагітністьтавженаявна гіпертонія; 

- істміко-цервікальнанедостатнісь 

- багатоплодовавагітність 

- холестаз вагітних 
- наслідки ускладнених пологів для 

наступної вагітності та пологів 

- хромосомні аномалії і методи їх 
діагностики; 

- гестаційнийдіабет 

- олігогідрамніон 

- багатоводдя 

- гіпертензивні розлади під час вагітності 
(гіпертензія, спричинена вагітністю, 

прееклампсія, еклампсія, HELLP- 

синдром) 

- зниженняруховоїактивностіплода 

- затримкароступлода 

- передчаснийрозривплодових оболонок 

- внутрішньоутробназагибельплода 

- переношенавагітність 

- перинатальні інфекції (токсоплазмоз, 

сифіліс, вітряна віспа, парвовірус В19, 

краснуха, цитомегаловірус, герпес). 

та логічного аналізу отриманихсуб’єктивних 

і об’єктивних данихклінічного, додаткових 

обстежень, проведення диференційної 

діагностики, відповідно до чинних клінічних 

протоколів і настанов; 

- діагностувати ускладнення вагітності, 

визначати план та тактику ведення, 

показання до розродження за медичними 

показаннями шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення відповідно до 

чинних клінічних протоколів і настанов; 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 

операцій 

Зовнішнєакушерськеобстеження D 100 
Внутрішнєакушерське обстеження D 50 
Визначення30-тижневоготермінувагітності D 25 
Кардіомоніторуваннясерцевоїдіяльностіплода D 50 
Діагностикапередчасногорозривуплодових оболонок D 25 
Оцінка та інтерпретація  результатів лабораторних, 

інструментальних (УЗД) та  функціональних методів 
дослідження 

D 50 

Інтерпретаціяподвійноготесту/потрійноготесту/NIPT. С 25 
Ведення вагітних з гіпертензивними розлади під час 
вагітності(прееклампсія,еклампсія,HELLP-синдром) 

С 20 

Оцінкаруховоїактивностіплода D 50 
Діагностиканеправильнихположеньіпередлежаньплода С 25 
Діагностикатазовогопередлежанняплодаібагатоплодової 
вагітності 

С 25 

Діагностиказатримкироступлода С 25 
Діагносткигестаційногодіабетузінтерпретацієютесту 
толерантностідоглюкози 

С 25 
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Веденнявагітнихзцукровимдіабетом С 10 
Діагностикапереноношуваннявагітності D 15 
Визначення показань до обстеження вагітних наперинатальні 

інфекції (токсоплазмоз, сифіліс, вітряна віспа, 

парвовірусВ19,краснуха,цитомегаловірус,герпес)та 
інтерпретація результатів. 

С 25 

Наданнядопомогиприістміко-цервікальній недостатності С 25 
Діагностикаолігогідрамніону D 15 
Діагностикабагатоводдя D 15 
Курс3 ВНУТРІШНЬОПОЛОГОВИЙТАПІСЛЯПОЛОГОВИЙДОГЛЯД 

6кредитів/180год 

Мета Оволодіння знаннями та вміннями, що дозволять надавати допомогу при 

ускладнених та ускладнених пологах; діагностувати ускладнення пологів і 

надавати акушерську та хірургічну допомогу за їх наявності; здійснювати 

післяпологовийнагляд,діагностуватираннііпізніпісляпологовіускладнення, 

проводити їх відповідне консервативне та хірурічне лікування відповідно до 

клінічних протоколів і настанов. 

Знання Вміння 

- діагностикапологів; 

- неускладненіпологи; 

- ускладнені пологи (передчасні пологи; 
оперативні пологи; пологи в тазовому 

передлежанні; пологи за багатоплодової 
вагітності; кесарів розтин (первинний, 

повторний, при ожирінні); 

- дистрес плода; 

- передлежанняплаценти; 

- відшаруванняплаценти; 

- розривматки; 

- дистоціяплечиків; 

- емболіяамніотичною рідиною; 
- кровотеча в ІІІ періоді пологів і 

ранньому післяпологовому періоді; 

- виворітматки; 

- травмиродовихшляхів; 

- профілактикаРДСплода; 

- удаваніперейми; 

- порушенняпрогресуванняпологів; 

- хоріоамніоніт; 

- меконеальнінавколоплідніводи; 
- медичний аналіз попереднього 

кесаревого розтину; 

- перипартальнийбіль; 
- післяпологові гнійно-септичні 

ускладнення; 

- післяпологовий мастит; 

- діагностувати пологи, визначати план та 
тактику ведення неускладнених пологів; 

- надавати допомогу при ускладнених 
пологах (передчасні пологи, оперативні 

пологи, при багатоплідній вагітності та в 
тазовому передлежанні); 

- провести діагностику дистресу плода в 
пологах, визначити тактикуведення пологів; 

- визначити показання та провести 
плановий і екстрений кесарів розтин; 

- діагностувати та надати консервативну і 

оперативну допомогу при кровотечі у 

першому,другомуітретьомуперіодіпологів, 
ранній і пізній післяпологовій кровотечі; 

- діагностувати та надати оперативну 
допомогу при травмах родових шляхів. 
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- тромбози і ТЕЛА в акушерстві; 
- пізняпісляпологовакровотеча. 

 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

Допомогапринеускладненихпологах D 40 
АктивневеденняІІІперіодупологів D 40 
Допомогаприпередчасних пологах С 10 
Вагінальніпологизвакуум-екстракцієюплода С 5 
Оперативніпологизадопомогоюакушерськихщипців(на 
тренажері) 

С 10 

Пологивтазовомупередлежанні(на тренажері) С 10 
Пологиприбагатопліднійвагітності(натренажері С) 10 
Діагностикатравмродовихшляхів С 10 
ПрофілактикаРДСплода С 20 
Діагностикаудаванихперейми С 15 
Діагностикапорушенняпрогресуванняпологів С 15 
Діагностикахоріоамніоніту С 5 
Медичнийаналізпопередньогокесаревогорозтину С 20 
Діагностикапісляпологовихгнійно-септичні ускладнення С 5 
Оцінкаризикутромбоемболічнихускладнень С 20 
Діагностикапізньохпісляпологовоїкровотечі С 5 
Зашиванняепізіотомноїрани D 10 
Зашиваннярозривупромежини1/2ступеня D 10 
Кесаріврозтинперший С 5 
Повторнийкесарів розтин С 3 
Курс4 ДОБРОЯКІСНІГІНЕКОЛОГІЧНІЗАХВОРЮВАННЯ 

7кредитів /210 год 

Мета Оволодіннязнаннямитавміннями,щодозволятьнадаватидопомогупри 
доброякіснихгінекологічнихзахворюваннях,застосовуватиконсервативнеабо 

хірурічне лікування на засадах доказової медицини. 

Знання Вміння 

- контрацепціяуздоровоїдорослої людини; 
- контрацепціяупацієнтазпроблемою 

здоров’я або супутнім захворюванням; 

- ендометріоз; 

- ЗЗОМТ; 

- АМК; 

- міомаматки; 

- поліп ендометрія; 

- аномаліїрозвиткустатевихорганів; 

Відповідно до клінічних протоколів і 

настанов 

- проводити збір анамнезу пацієнта та 

сім’ї, включаючи соціальні питання, 
проводити точний клінічний огляд життєво 

важливих показників, внутрішніх та 
зовнішніх статевих органів та живота та 

адекватно інтерпретувати результати; 

- проводити своєчасні та відповідні 

дослідження,такіякдослідження 
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- захворювання,щопередаютьсястатевим 
шляхом; 

- абдомінальний/тазовийбіль; 

- передменструальнийсиндром; 

- дисменорея; 

- менопаузальнірозлади; 

- аномальнівиділеннязпіхви; 

- ектопічнавагітність; 
- штучне переривання вагітності у І 

триместрі; 

- кістаяєчника; 

- патологіяпридатківматки. 

мікробіологічних зразків, лабораторні 

дослідження та рентгенологічнеобстеження, 

а також інтерпретувати результати у зв’язкуз 

колегами (наприклад, рентгенологами) 

стосовно клінічних даних для формування 

диференціального діагнозу; 

- розпізнавати та сортувати гостро хворих 
пацієнтів та розпочинати адекватне 

лікування, включаючи септичних пацієнтів 
та пацієнтів з післяпологовими 

ускладненнями та пацієнтів, які потребують 
реанімації; 

- діагностувати, визначити показання до 
конкретного лікування, беручи до уваги всі 

варіанти лікування патології зовнішніх 
статевих органів, внутрішньоматкової 

патології та патології матки і придатків; 

- визначити показання до конкретного 

лікування, консультуватись щодо лікування 

та забезпечити консервативне лікування 
поширеної гінекологічної патології; 

- визначити показання до конкретного 
лікування, консультуватись щодо лікування 
та забезпечити хірургічне лікування 
поширеної гінекологічної патології; 

- провести консультування щодо 
контрацепції у здорової дорослої людини та 

у пацієнтки з проблемою здоров’я або 

супутнім захворюванням; 

- провестивстановлення діафрагми / 

ковпачка шийки матки, введення 

внутрішньоматкового контрацептиву, 

встановлення підшкірних імплантатів. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

Забірматеріалазпіхвидлябактеріоскопічногодослідження D 30 
Взяттямазказшийкиматкидляцитологічногодослідження D 30 
Клінічнеобстеженнямолочнихзалоз D 30 
ВведенняВМКта/абоВМсистемиз левоногестрелом D 10 
Кольпоскопія С 10 
Пайпель-біопсіяендометрія D 10 
Біопсіяшийкиматки D 5 
Метросальпінографія С 5 
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Діагностичнероздільневишкрібання С 20 
Пункціячеревноїпорожниничереззаднєсклепінняпіхви С 5 
Марсупіалізаціякістибартолінової залози С 3 
Вакуум-аспіраціязалишківплідногояйцяпринеповному 
аборті 

С 10 

Операціїнашийціматки С 10 

Операціїнапридатках (Всього) С 30 

Тубектомія(1 асистент) С 7-10 

Тубектомія(оператор) С 3 

Цистектомія(1асистент) С 7-10 

Цистектомія (оператор) С 3 

Аднексектомія(1 асистент) С 7-10 

Аднексектомія(оператор) С 3 

Операціїнаматці(Всього) С 25 

Гістеректомія(1 асистент) С 15 

Гістеректомія(оператор) С 3 

Операціїнаматці(інші) С 7-10 

Передня,задня,серединнакольпорафія(1асистент) С 10 

Гістероскопія С 15 

Курс5 РЕПРОДУКТИВНАМЕДИЦИНА4кредита/120год 

Мета Оволодіння знаннями та вміннями, що дозволять надавати допомогу при 

порушеннях репродуктивного здоров’я, застосовувати консервативне або 

хірурічнелікуванняпригінекологічнійдисгормональнійпатологіїтабезплідді 
назасадахдоказовоїмедицини. 

Знання Вміння 

- оцінка субфертильності та фертильності 
чоловіків і жінок; 

- порушення менструального циклу 
(первинна аменорея, вторинна аменорея, 
АМК); 

- СПКЯ; 

- гіперпролактинемія; 

- гіперандрогенія; 

- неплідністьв шлюбі; 

- методизбереженняфертильності; 

- методи допоміжних репродуктивних 
технологій (IUI, IVF, ICSI). 

Відповіднодоклінічнихпротоколіві 

настанов 

- визначити, як гінекологічні захворювання 
впливають на статеву функцію, оцінити 

статеву функцію та можливий негативний 
сексуальний досвід, вміння визначити 

наслідки сексуального насильства на 
гінекологічну патологію та поведінку; 

- оцінювати біопсихосоціальні аспекти 
акушерсько-гінекологічних станів; 

- провести оцінку субфертильності та 
фертильності чоловіків і жінок; 

- діагностувати порушення менструального 

циклу (первинна аменорея, вторинна 

аменорея, АМК) та виявляти причини їх 

виникнення, визначити показання до 

конкретного лікування, беручи до увагивсі 

варіанти лікування 

Практичнінавички/компетентності 
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Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 

операцій 

Консультуваннязпитаньконтрацепції D 15 
ДіагностикаСПКЯзгідноклінічних настанов С 10 
Діагностикагіперпролактинеміїзгідноклінічнихнастанов С 10 
Діагностикагіперандрогеніїзгідноклінічнихнастанов С 10 
Діагностиканеплідностівшлюбізгідноклінічнихнастанов С 10 
Метросальпінгографія С 5 
Визначення показань до застосування допоміжних 
репродуктивнихтехнологій(IUI,IVF, ICSI) 

С 5 

Курс6 УРОГІНЕКОЛОГІЯ 
2кредита/60год 

Мета Оволодіннязнаннямитавміннями,щодозволятьнадаватидопомогупри 
доброякіснихгінекологічнихзахворюваннях,застосовуватиконсервативнеабо 

хірурічне лікування на засадах доказової медицини. 

Знання Вміння 

- анатомія,функціяідисфункціятазового 
дна; 

- ступіньдисфункціїтазовогодназаPOP-Q 
шкалою; 

- стресовета/абоургентненетриманнясечі; 

- пролапсматки; 

- цистоцеле; 

- ректоцеле; 
- ректовагінальна нориця – причини 

утворення,діагностика,методилікування. 

проводити збір анамнезу пацієнта та сім’ї, 

включаючи соціальні питання, проводити 

точний клінічний огляд життєво важливих 

показників, внутрішніх та зовнішніхстатевих 

органів та живота та адекватно 

інтерпретувати результати; 

ідентифікувати урогінекологічні проблеми і 

дисфункцію тазового дна, визначати 

показання до конкретного лікування, беручи 

до уваги всі варіанти лікування а також 

забезпечитилікуваннязурахуваннямпевних 

навичок (хірургічне лікування); 

забезпечити периопераційну допомогу, 

визначити показання та протипоказання до 

операцій, ризики операцій, показання до 

передопераційної санації піхви, вміння 

визначити післяопераційні ускладнення та 

показання до реанімації. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

ВизначенняступенюдисфункціїтазовогодназаPOP-Q 
шкалою 

С 5 

Встановленняпесаріюприопущенні/випадінніматки D 5 
Курс7 ПЕРЕДРАКОВАПАТОЛОГІЯ6кредитів/180год 

Мета Оволодіннязнаннямитавміннями,щодозволятьдіагностуватипередракові 
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 станиізахворюванняжіночихстатевихорганів, застосовуватиконсервативнеабо 

хірурічнелікуванняпригінекологічнійпередраковійпатології назасадах 
доказової медицини. 

Знання Вміння 

- передраковістани вульви; 

- цервікальнийскринінг; 

- інфікування ВПЛ (вірусом папіломи 
людини) як чинника раку шийки матки; 

- передраковізахворюванняшийкиматки; 

- гіперплазіяендометрія; 

- гестаційнатрофобластичнахвороба. 

- реалізувати систему знань і практичних 

умінь щодо забезпечення здорового 
способу та безпеки власного життя і 

пацієнтів, сприяти усуненню його 
негативних впливів на здоров’я 

суспільства, сприяти підвищенню якості 
життєво важливих складових (вода, 

повітря, харчові продукти тощо); 

- діагностувати передракові гінекологічні 

стани з проведенням цервікального 
скринінгу, кольпоскопії з біопсією, 

обговоритивсіваріантилікування, 

визначити показання до конкретного 

лікування 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

Взяттямазказшийкиматкидляцитологічногодослідження D 30 

Кольпоскопія С 10 
Пайпель-біопсіяендометрія D 10 
Біопсіяшийкиматки D 5 
Інтерпретаціяданихультразвуковогообстеженняорганів 
малоготазута молочнихзалоз 

С 30 

Курс8 ГІНЕКОЛОГІЧНАОНКОЛОГІЯ3кредита/90год 

Мета Оволодіннязнаннямитавміннями,щодозволятьнадаватидопомогупридоброякіснихг

інекологічнихзахворюваннях,застосовуватиконсервативнеабо 
хірурічнелікуванняназасадах доказової медицини. 

Знання Вміння 

- ракяєчниківіматковихтруб; 

- ракшийкиматки; 

- ракендометрія; 

- саркомаматки; 
- рецидив або прогресування 

гінекологічних онкологічних станів. 

- ідентифікуватипроблему;визначитиобсяг 
діагностичних заходів при підозрі на 

гестаційну трофобластичну хворобу, 
карциному яєчників, карциному шийки 

матки, злоякісні або передракові стани 
ендометрію, рецидив або прогресування 

гінекологічних онкологічних станів; 

- психологічно підтримувати пацієнта, 

членів його родини. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
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  операцій 

Інтерпретаціяданихультразвуковогообстеженняорганів 
малоготазу 

С 30 

Визначення показань до дослідження онкомаркерів і 
інтерпретація результатів 

С 30 

Курс9 ДИТЯЧАІПІДЛІТКОВАГІНЕКОЛОГІЯ3кредита/90годд 

Мета Оволодіння знаннями та вміннями, що дозволять діагностувати порушення 

статевого дозрівання, надавати невідкладну допомогу при гінекологічній 

патологіїтатравмахстатевихорганівудітейіпідлітківназасадахдоказової 
медицини. 

Знання Вміння 

- порушеннястатевогодозрівання; 

- сексуальненасильство; 

- вагінальнівиділенняудитини; 

- гострийбіль уживотіудитини; 
- захворювання,щопередаютьсястатевим 

шляхом у дитини; 

- травма вульви, піхви,промежини та/або 
прямоїкишкиудитини(допубертатніта 
перипубертатні діти); 

- підозранадомашнєнасильствоабо 
жорстоке поводження з дітьми; 

- контрацепціядляздоровогопідлітка. 

- ідентифікувати проблему, визначити 
необхідність діагностичних заходів для 

розпізнаванняу дитини сексуального 

насильства, травми статевих органів, 
верифікації вагінальних виділень, 

гострого болю у животі у дитини. 
захворювань, що передаються статевим 

шляхом у дитини; 

- визначити показання до конкретного 

лікування, провести консультування 
щодо лікування, а також забезпечити 

лікування захворювань, що передаються 

статевимшляхомудорослих,підлітківта 
дітей у препубертатному тапубертатному 

періоді; 

- надати невідкладну допомогу при травмі 
вульви/піхви/промежини/прямоїкишкиу 
підлітків та дітей у препубертатному та 

пубертатному періоді. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 
операцій 

Інтерпретаціяданихультразвуковогообстеженняорганів 
малоготазуудівчатперипубертатноговіку 

С 30 

Консультуванняпідлітківзпитаньконтрацепції D 15 
Оцінкастадії статевого розвиткузаТаннером С 15 
Оцінкагірсутизму С 10 
Курс10 ПАТОЛОГІЯМОЛОЧНИХЗАЛОЗ3кредита/90годд 

Мета Оволодіннязнаннямитавміннями,щодозволятьорганізуватискринінграку 

молочнихзалоз,провестиклінічнеобстеженнямолочнихзалоз,діагностувати 
доброякіснутапередраковупатологіюмолочнихзалоз, 

Знання Вміння 

-доброякіснадисплазіямолочнихзалоз; -організуватискринінгпатологіїмолочних 
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- генетичніризикипатологіїмолочних 
залоз; 

- методискринінгупатологіїмолочних 
залоз; 

- ракмолочнихзалоз; 

- галакторея; 

- масталгія 

залоз; 

- провестиклінічнеобстеженнямолочних 
залоз; 

- визначити ступінь галакьореї та 
призначитинеобхідніобстеження; 

- визначити показання до конкретного 

лікування, консультуватись щодо 

лікуваннятазабезпечитиконсервативне 

лікування доброякісної патології 

молочних залоз. 

Практичнінавички/компетентності 

 

Переліккомпетентностей/практичнихнавичок 

Рівень 

оволодіння 

Обов’язкова 

кількість 

маніпуляцій, 

операцій 

Клінічнеобстеженнямолочнихзалоз D 30 

Інтерпретаціяданихультразвуковогообстеженнямолочних 
залоз 

С 20 

Інтерпретаціяданихмамографії С 20 
ЗАГАЛЬНИЙОБСЯГОБОВ’ЯЗКОВИХОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ 

42кредитаECTS-1260годин 
 

 

V. ДОДАТКОВІПРОГРАМИ(ДП) 

 
Код Компонентиосвітньоїпрограми Кількість кредитів 

/(годин) 
Рік 

навч. 

Форма 

підсум- 

кового 

контролю 

ДП1 Медичнеправо 0,6 кредита(18год.) 1 Залік 

ДП2 Медицинаневідкладнихстанів 1,6кредита (48 год.) 2 Залік 

ДП3 Медичнаінформатика 0,2кредити(6 год.) 3 Залік 

ДП4 Симуляційненавчання 1 кредит(30 год.) 3 Залік 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДОДАТКОВИХ 

ОСВІТНІХКОМПОНЕНТ(7,3%) 

3,4кредити(102 год.) 
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VI. ДОДАТКОВІВИМОГИДОСТРУКТУРИОСВІТНІХПРОГРАМ 

СтруктураІрокуосвітньоїчастиниінтернатури 

 
СтруктураІрокуосвітньої 

частини інтернатури 

Кількістькредитів,годинзних Вид 

контролю Всього Лекцій Практ. Семінар Сам. 
робота 

Години 

Обов’язковікомпоненти(ОК) 
Курс 1 Загальні 

медичнізнаннята 
навички 

2 кредити 
/ 60 годин 

 

- 
 

36 
 

4 
 

20 
Диф.залік 

Курс2 Дородовий 
догляд 

7 кредитів/ 
210 годин 

4 140 16 50 
Диф.залік 

Курс3 

Внутрішньопологовий 

та післяпологовий 
догляд 

 

6 кредитів/ 

180 годин 

 
4 

 
116 

 
10 

 
50 

Диф.залік 

ДП1Медичне право 0,6кредита/ 18 годин Залік 

 

Всього 
15,6 

кредитів/ 

468 годин 

 

8 
 

310 
 

30 
 

120 
 

СтруктураІІрокуосвітньоїчастиниінтернатури 
 

 
 

СтруктураІІрокуосвітньої 

частини інтернатури 

Кількістькредитів,годин,зних  
Вид 

контролю 

Всього Лекції Практи- 

чні 

Семінар Сам. 

робо 
та 

Години 

Обов’язковікомпоненти(ОК) 

Курс4.Доброякісні 
гінекологічні 

захворювання 

7 кредитів 
210 годин 

 

4 
 

148 
 

8 
 

50 
Диф.залік 

Курс5.Репродуктивна 
медицина 

4 кредити/ 
120 годин 

4 72 4 40 
Диф.залік 

Курс6.Урогінекологія 2 кредити/ 
60 годин 

- 36 4 20 
Диф.залік 

Курс7.Передракова 
патологія 

1 кредит 
/ 30 годин 

- 30 - - 
- 

ДП 2 Медицина 
невідкладнихстанів 

1,6 кредита / 48 год Залік 

Всього15,6кредитів 468 годин 8 334 16 110  
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СтруктураІІІрокуосвітньоїчастинипрограмиінтернатури 

 

СтруктураІІІроку 

освітньої частини 

інтернатури 

Кількістькредитів,годин,зних  
Вид 

контролю 

Всього Лекцій Практ. Семін Сам. 

робота 

Години 

Обов’язковікомпоненти(ОК) 

Курс7Передракова 
патологія 

5 кредитів / 
150 год. 

2 94 4 50 
Диф.залік 

Курс8 Гінекологічна 
онкологія 

3кредити/90 

годин 

 

2 
 

56 
 

2 
 

30 
Диф.залік 

Курс9Дитячаі 
підліткова 

гінекологія 

3кредити/90 

годин 

 

2 
 

52 
 

6 
 

30 
Диф.залік 

Курс10Патологія 
молочнихзалоз 

3 кредити/ 90 
годин 

2 54 4 30 
Диф.залік 

ДП 3. Медична 
інформатика 

0,2 кредита / 6 год Залік 

ДП4Симуляційне 
навчання 

1 кредити/30 годин 
Залік 

Заключнаатестація 0,4 кредита / 12 годин  

Всього15,6 
кредитів 

468 годин 8 304 16 140 
 

 
Структурапрактичноїчастиниінтернатури 

 
 

Структурнийпідрозділ Тривалість Вид контролю 

Амбулаторнаакушерсько-гінекологічна 

допомога (жіноча консультація) 
5місяців  

Оцінка набутих 

компетентностей 

/практичних 

навичок по 

завершенню 

підготовки в 

кожному 

підрозділі 

 

 
 

Акушерське 

відділення: 

відділенняпатології 
вагітних 

5місяців 

пологовийблок 4місяці 

відділення 

сумісного 

перебуванняматері 

і дитини 

1місяць 

Всього 10місяців 

Гінекологічневідділення 9місяців 
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Професійна діяльність включає всі завдання та аспекти, необхідні для 

виконання такої діяльності в контексті допомоги пацієнткам. 

Наприклад, професійна компетенція «кесарів розтин» передбачає не 

тільки технічні навички проведення операції, але й процес прийняття рішення 

перед операцією, спілкування з пацієнтом, командну роботу в операційній 

тощо. Доручення професійної діяльності інтерну означає, що інтерн вважається 

компетентним у всіх аспектах професійної діяльності таким чином, щоб він міг 

виконувати цю діяльність самостійно. 

Навчальний процес інтерна, спрямований на досягнення рівнясамостійної 

практики, базується на активному залученні до надання допомоги, забезпеченні 

формуючого зворотного зв’язку між клінічними керівниками та інтерном для 

оцінки прогресу набуття компетентності. З часом ці клінічні заходи призведуть 

до підвищення компетентності, і нагляд буде відповідно адаптований. На 

початкових етапах навчання діяльність інтерна має ретельно контролюватись, 

клінічні керівники повинні бути присутніми, коли інтерн виконує певну 

діяльність, щоб обговорити з ним процес виконання або втрутитися, коли це 

необхідно. 

Розвиток компетенції проходить через чотири рівні: від інтерна, який 

спостерігає за керівником, який виконує певну діяльність (рівень А) до інтерна, 

який виконує діяльність повністю самостійно (рівень D) (таблиця). 

Симуляційне (імітаційне) навчання акушерських та гінекологічних 

навичок є складовою частиною навчальної програми з акушерства та 

гінекології для набуття необхідних навичок,перш ніж ці навички будуть 

використані в клінічній практиці. Невідкладні акушерські стани трапляються 

рідко, тому імітаційна підготовка акушерських невідкладних ситуацій є 

важливою. Крім того, симуляційне навчання забезпечує розвиток 

індивідуальних навичок і командну роботу. 

Симуляційне навчання передбачає використання «тренажерів, 

симуляторів, навчених акторів, реальні віртуальні середовища та соціальні 

ситуації, які імітують проблеми, події чи умови, що виникають під час 

професійної діяльності», що може виконуватися в будь-яких умовах. 

Навчання на рівні незалежної практики означає, що інтерн повинен 

мати можливість надавати допомогу або виконувати процедуру без втручання 

нагляду. Для деяких описаних компетенцій наведені цифри представляють 

мінімальну кількість разів, коли інтерн повинен виконати процедуру в якості 

першої особи. 
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