«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Перший проректор з науковопедагогічної роботи ВДНЗУ
«Українська медична
стоматологічна академія
професор_________Бобирьов В.М.
30 серпня 2017 рік

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
студентами 4 курсу стоматологічного факультету (Модуль 1)
на 2017-2018 навчальний рік
Кількість
годин
Структура
2

№
Тема
1 Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
пологового стаціонару та жіночої консультації.
2 Фізіологія та патологія періоду новонароджених.
реанімації новонароджених
3
Питання планування сім'ї. Методи контрацепції
Всього

Методи

2
6

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

«УТВЕРЖДАЮ»»
Первый проректор по научнопедагогической работе ВГУЗУ
«Украинская медицинская
стоматологическая академия»
профессор___________В.Н. Бобырев
30 августа 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
студентами 4 курса стоматологического факультета (Модуль 1)
на 2017-2018 учебный год
№п/п

Тема

1.

Организация
акушерско-гинекологической
помощи
Структура
родильного
стационара
и
женской
консультации.
Физиология и патология периода новорожденных.
Методы реанимации новорожденных
Вопросы планирования семьи. Методы контрацепции
Всего

2.
3.

Количество
часов
2
2
2
6

Утверджено на заседании кафедры акушерства и гинекологии № 2
Протокол №1 от 28.08 2017 года.
Зав. кафедрой
акушерства и гинекологии №2,
д.мед.н., профессор

В.К. Лихачев

"APPROVING"
First vice-rector on sciatic-pedagogical
work of HSEEU “UMSA”
profesor_____________ Bobyrev V.N.
30.08.2017 year

THEMATIC PLAN
independent work by obstetric
for the students of the ІV course of stomatological faculty
of 2017-2018 academic year

Modul 1. Physiological duration of pregnancy, labor and postpartum periods.
Perynathological complecations.
№

Theme independent work by obstetric

Hour

Organization of obstetric-gynecological establishment.
Physiological and pathological duration of new-born period. Methods of
newborn’s reanimation
Family plans. Methods of contraceptions.
3
In all
1
2

Curriculum was approved on the sitting of chair of obstetric and gynecology №2 of
HSEEU “UMSA” (protocol № 1, 28.08.2017).
Manager of chair
of obstetric and gynecology №2
d. of med. s., professor

V.K.Lihachov
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2
2
6

