
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
14.01.01 - акушерство та гінекологія  
 
1. Формула спеціальності:  
 
Галузь медичної науки і практики, яка займається збереженням дітородної функції жінок, 
методами профілактики, діагностики, лікування, прогнозуванням акушерсько-
гінекологічної патології. Удосконалення технологій профілактики, ранньої діагностики, 
лікування, реабілітації акушерських і гінекологічних захворювань, сприятиме 
попередженню, своєчасному виявленню захворювань вагітних і породіль, жінок різних 
вікових груп, зниженню рівнів материнської і перинатальної смертності, скороченню 
термінів тимчасової і стійкої втрати працездатності, поліпшенню демографічної ситуації.  
 
2. Напрямки досліджень:  
 
2.1. Вивчення етіології, чинників ризику, патогенезу, регіональних особливостей 
поширення акушерських та гінекологічних захворювань.  
 
2.2. Вивчення механізмів фізіологічного перебігу вагітності та пологів, а також 
функціонального стану репродуктивної функції жінки. Розроблення й удосконалення 
методів діагностики, профілактики захворювань в акушерстві та гінекології.  
 
2.3. Створення експериментальних моделей методів лікування гінекологічних захворювань, 
клінічне розроблення методів лікування акушерських і гінекологічних захворювань, 
впровадження їх у практику роботи медичних закладів.  
 
 2.4. Узагальнення результатів первинної профілактики акушерсько-гінекологічних 
захворювань і розроблення більш досконалих методів їх попередження, а також 
диспансеризації контингентів хворих.  
 
3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.  
 
 
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія  
 
1. Формула спеціальності:  
 

Розділ медичної науки про забезпечення знеболювання та безпеки хворого під час його 
хірургічного лікування, про регуляцію, корекцію і компенсацію життєво важливих 
функцій  
організму, порушених під впливом захворювання, операційної травми, інтоксикації та 
інших факторів. 
Удосконалення методів знеболювання, контролю (моніторингу) і регуляції основних 
життєвих функцій організму. Їх інтенсивна терапія та інтенсивний догляд дають 
можливість зменшити  
летальність при тяжких і критичних станах, операціях, сприятимуть збереженню життя та 
працездатності людей. 
За класифікацією ВОЗ у госпітальній службі анестезіологія та інтенсивна терапія 
посідають 5-е місце серед основних медичних фахів.  
 
2. Напрямки основних досліджень:  
 

2.1. Дослідження й вивчення анестезіологічного забезпечення операцій із використанням 



методик і засобів інгаляційного наркозу.  
 
2.2. Дослідження й вивчення анестезіологічного забезпечення операцій із використанням 
методик і засобів для внутрішньовенної  
анестезії.  
 
2.3. Дослідження й вивчення анестезіологічного забезпечення операцій із використанням 
методик і засобів для регіонарної анестезії.  
 
2.4. Дослідження й вивчення анестезіологічного забезпечення й інтенсивної терапії при 
операціях залежно від основного та супутнього захворювань органів системи дихання; 
органів серцево-судинної системи; печінки, підшлункової залози й інших органів травного 
каналу; нирок; ендокринної системи; центральної, периферичної, вегетативної нервової 
системи; крові; інфекційного генезу та при сепсисі.  
 
2.5. Вивчення особливостей анестезії та інтенсивної терапії в окремих галузях хірургії.  
 
2.6. Дослідження та вивчення загальних питань інтенсивної терапії й анестезії: 
 - респіраторної інтенсивної терапії; 
 - інтенсивної терапії при порушеннях гемодинаміки; 
 - детоксикаційної інтенсивної терапії; 
 - парентерального живлення; 
 - імунологічних аспектів інтенсивної терапії; 
 - моніторингу в інтенсивній терапії та анестезії; 
 - корекції метаболічних уражень.  
 
2.7. Вивчення та дослідження знеболення й інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології.  
 
2.8. Вивчення та дослідження знеболення й інтенсивної терапії новонароджених і дітей.  
 
2.9. Вивчення та дослідження знеболення й інтенсивної терапії в геріатричній практиці.  
 
 2.10. Анестезіологічне забезпечення й інтенсивна терапія при масових ураженнях 
населення.  
 
2.11. Вивчення та дослідження анестезіологічного забезпечення й інтенсивної терапії при 
важких травматичних ушкодженнях.  
 
2.12. Дослідження в галузі діагностики, патогенезу, клініки й інтенсивної терапії гострих 
хімічних отруєнь.  
 
2.13. Дослідження та вивчення патофізіології, феноменології, гострого та афонічного болю 
("біль хвороби"), методів їх лікування.  
 
2.14. Дослідження в галузі організації та післядипломного навчання з анестезіології й 
інтенсивної терапії.  
 
2.15.Дослідження й удосконалення методів первинної церебральної та серцево-легеневої 
реанімації.  
 
3. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: медичні науки.  


