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Перелік практичних навичок до практичного етапу комплексного 

кваліфікаційного екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
Гінекологія  

 
1. Намалюйте графік базальної температури для одного нормального менструального циклу і 

дайте пояснення всім позначенням. 
2. Продемонструйте техніку взяття мазка на ступінь чистоти  піхви. 
3. Продемонструйте методику проведення огляду шийки матки в дзеркалах. Діагностичне 

значення методу. 
4. Продемонструйте техніку взяття мазка на цитологічне дослідження. Діагностичне значення.  
5. Продемонструйте методику проведення вагінальної ванночки.  
6. Підготуйте набір інструментів для проведення пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння. 
7. Продемонструйте на фантомі методику огляду зовнішніх статевих органів.  Діагностичне 

значення. 
8. Підготуйте інструментарій для проведення поліпектомії. 
9. Продемонструйте методику проведення бімануального обстеження гінекологічної хворої.  

Діагностичне значення методу  
10. Методика оцінювання вторинних статевих ознак у дівчинки. Формула статевого дозрівання. 
11. Продемонструйте  методику проведення тестів функціональної діагностики у жінки з 

порушенням менструального циклу. 
12. Підготуйте все необхідне для проведення вишкрібання матки. 
13. Продемонструйте методику введення пессарія.  
14. Підготуйте інструменти для проведення біопсії шийки матки. 
15. Продемонструйте техніку введення вагінального тампона. 
16. Продемонструйте методику взяття мазка з піхви на гонорею. 
17. Продемонструйте методику взяття мазка на кольпоцитологічне дослідження («гормональне 

дзеркало»). Діагностичне значення. 
18. Продемонструйте на фантомі техніку проведення спринцювання піхви.  
19. Підготовка акушерки і гінекологічної хворої до розширеної кольпоскопії шийки матки. 
20. Продемонструйте методику  об’єктивного обстеження молочних залоз. 

 
Перелік ситуаційних задач  до практичного етапу комплексного 

кваліфікаційного екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
                                                                    Гінекологія  
 

 
ГІНЕКОЛОГІЯ 

До акушерки ФАП звернулась пацієнтка, віком 38 років зі скаргами на виділення із статевих 

органів кров’янисто-гнійного характеру з різким неприємним запахом, загальну слабкість, різке 

схуднення на протязі останніх 4-5 місяців. При обстеженні за допомогою дзеркал на шийці матки 

виявлено сосочкоподібні розростання світлого кольору, подібні на цвітну капусту,  які кровоточать при 

дотику.  Тіло матки щільне, обмежено рухоме, в параметрії пальпується щільний нерухомий 

інфільтрат. 
1.  Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його.  
2.  Тактика акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАПу звернулася жінка 20 років, незаміжня, зі скаргами на виділення із статевих 

шляхів з неприємним запахом, сильний свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів. При огляді 

виявлено: гіперемія слизової піхви і шийки матки, пінисті виділення зеленого кольору. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
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Акушерка ФАП прибула на виклик до хворої 26 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, 

короткочасну втрату свідомості. Остання менструація була 2 місяці тому.   
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАПу звернулася жінка 32 років зі скаргами на  різкий біль у животі наростаючого 

характеру протягом останніх двох годин. З анамнезу відомо, що у хворої 2 місяці тому, під час 

онкопрофогляду було виявлено кісту лівого яєчника. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки ФАП. 

  ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП звернулася жінка 27 років зі скаргами на виділення із статевих шляхів 

гнійно-кров`янистого характеру, підвищення температури тіла до 38 0 С, лихоманку. 2 тижні тому їй 

було проведено діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки з приводу аномальної маткової 

кровотечі. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки. 

 
 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП звернулася жінка 48 років зі скаргами на головокружіння, загальну слабість, 

приливи жару 3-5 разів на добу,  оніміння пальців на руках, відчуття страху, затримку менструацій на 3 

місяці. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
Під час онкопрофогляду жінки віком 28 років, акушерка ФАП виявила дефект слизової 

оболонки шийки матки,  округлої форми, діаметром 0,8 см.,  який розміщений  навколо  цервікального 

каналу.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Які  додаткові методи обстеження можна провести  для підтвердження діагнозу? 

   
ГІНЕКОЛОГІЯ 

До акушерки ФАП звернулася жінка 20 років зі скаргами на сильні болі внизу живота і 

поперековій ділянці під час місячних. Хвора не може працювати на робочому місці, займає вимушене 

положення. 
1.   Ваш попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2.   Тактика акушерки. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
Після проведення онкопрофогляду жінок акушерка отримала результати  цитологічних мазків 

шести різних типів. 
1. Яка тактика акушерки ФАПу  щодо жінок з  різними типами  мазків? 
   

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП звернулася жінка 57 років зі скаргами на відчуття стороннього тіла в піхві, 

важкості внизу живота і попереку. При огляді виявлено: статева щілина зяє, шийка матки при 

натужуванні виходить за межі статевої щілини. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його.  
2. Тактика акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП на черговий профілактичний огляд прийшла жінка, віком 38 років. 

Попередній огляд був два роки тому.  Скарги на підвищену крововтрату під час менструацій протягом 

останніх шести місяців. При піхвовому обстеженні встановлено, що матка щільна, бугриста, збільшена 

в розмірах до 6-7 тижнів вагітності. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
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2. Дії акушерки ФАПу. 
ГІНЕКОЛОГІЯ 

До акушерки ФАП звернулася жінка, віком 49 роки зі скаргами на контактні кровотечі після 

статевих зносин протягом останнього місяця. При огляді в дзеркалах на шийці  матки візуалізується 

кратеровидна виразка, яка при дотику кровоточить.  
 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2.    Які методи дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу? Тактика акушерки 

щодо даної хворої. 
 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП звернулася дівчина 16 років зі скаргами на відсутність місячних. При 

об`єктивному обстеженні виявлено, що у пацієнтки відсутні вторинні статеві ознаки. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його.  
2. Тактика акушерки.  

ГІНЕКОЛОГІЯ 
Хвора 30 років звернулася до акушерки ФАП зі скаргами на різкі болі внизу живота і  лівій 

здухвинній ділянці, підвищення температури тіла до 39,50С. При огляді живіт напружений, болючий в 

нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах. Вагінально: шийка матки 

не змінена, в ділянці лівих додатків пальпується тугоеластичний пухлиноподібний утвір, обмежено 

рухомий, різко болючий при зміщенні. Праві додатки не збільшені, не болючі. В анамнезі хронічний 

лівобічний аднексит. 
1.  Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його? 
2.  Тактика акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ  
До акушерки ФАП звернулася жінка 52 років з приводу порушення загального стану,  затримки 

місячних, приливів жару до 10-15 разів на добу, відчуття оніміння кінцівок, порушення сну, 

збільшення ваги тіла, підвищення артеріального тиску.  Дані симптоми турбують пацієнтку протягом 

шести місяців. За останні два місяці приливи стали частішими.   
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дайте рекомендації хворій щодо даного захворювання. 

 
ГІНЕКОЛОГІЯ 

Хвора 16 років звернулася до акушерки ФАП зі скаргами на болі внизу живота, позиви до акту 

дефекації, короткочасну втрату свідомості, кровотечу, головокружіння. Статевим життям не живе. 

Затримки місячних не було. Останні місячні – 2 тижні тому. Об`єктивно: Р-100/хв., АТ – 90/55 мм рт. 

ст. Патологічних виділень із статевих шляхів не відмічає. 
1. Встановіть попередній  діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки.  
 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАП звернулася жінка зі скаргами на сильне свербіння в ділянці зовнішніх 

статевих органів протягом 4-х днів.  Хвора тиждень тому виписана з стаціонару,  де отримала курс 

антибіотикотерапії з приводу гострої пневмонії. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його.  
2. Тактика акушерки у даному випадку. 

 
ГІНЕКОЛОГІЯ 

Акушерка ФАП прибула на виклик до хворої зі  скаргами на  різкий  наростаючий біль в низу 

живота, позиви на дефекацію.  На протязі 5 днів після штучного переривання вагітності турбували 

загальна слабкість, пітливість,  біль внизу живота та лихоманка. За останню добу стан різко 

погіршився. При огляді: температура  тіла 39,20 С, пульс 100 уд/хв., А/Т 110/75 мм рт. ст.. Шкіра і 

видимі слизові  гарячі, на дотик, язик обкладений сірою осугою. Живіт напружений, симптом Щоткіна-
Блюмберга  позитивний у нижніх відділах.  

1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
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2. Тактика акушерки ФАПу. 
ГІНЕКОЛОГІЯ 

До акушерки ФАП звернулася жінка 24 роки зі скаргами на значні  гнійні виділення з статевих 

органів, болісне сечовипускання протягом 2-х тижнів. З анамнезу відомо, що жінка має кілька статевих 

партнерів, незаміжня. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки ФАПу. 

ГІНЕКОЛОГІЯ 
До акушерки ФАПу звернулася хвора 65 років зі скаргами на часте сечовипускання, загальну 

слабість, болі в поперековій ділянці і внизу живота. Знаходиться на обліку протягом 2-х років з 

діагнозом: Рак шийки матки Т3N0М0, клінічна група ІІ. Періодично лікується в радіологічному 

відділенні. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яке лікування необхідно призначити даній хворій? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


