
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1 «Метаболізм кісткової 

тканини у вагітних: вплив на показники материнського 

здоров’я та ранній розвиток дітей» 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 

Назва спеціальності / освітньо-

професійної програми 

222 Медицина / Медицина 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції 

/ практичні) 

Усього 120 годин, з них:  

10 годин лекцій і 14 години семінарських занять, 8 

годин консультацій, 88 годин СРС  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра клінічної медицини 

Автор дисципліни Савка Тарас Романович, старший викладач кафедри 

клінічної медицини 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з 

акушерства та гінекології, внутрішньої медицини, 

травматології, патологічної фізіології. 

Що буде вивчатися Аспіранти будуть розглядати показники метаболізму 

кісткової тканини, етіологію, патогенез розвитку 

остеопенічних розладів під час вагітності та в 

післяпологовому періоді, їх вплив на перебіг вагітності, 

пологів та післяпологового періоду. А також вплив 

розладів метаболізму кісткової тканини у матерів на стан 

опорно-рухового апарату у новонароджених й фізичний та 

психічний розвиток дітей до 3-х років загалом. 

Вивчатимуть загальні принципи профілактики та 

лікування проявів остеопенічного синдромокомплексу під 

час вагітності та в післяпологовому періоді у жінок, а 

також методи корекції його наслідків у дітей до 3-х років. 

 Чому це цікаво / треба вивчати При проведенні спеціалізованого пошуку в 

наукометричних базах (Web of Science, Scopus, PubMed, 

Springer) встановлено, що наявність збільшення частоти 

проявів остеопенічного синдрому під час вагітності має 

негативний вплив на перебіг вагітності, пологів та 

післяпологового періоду, однак не досліджено вплив 

порушень метаболізму кісткової тканини у вагітних на 

стан новонароджених та їх подальший розвиток. Вивчення 

стану метаболізму кісткової тканини у вагітних та 

послідуюче проведення його корекції дозволить 

покращити показники фізичного та психічного розвитку у 

дітей раннього віку, що має вагомі соціальні та матеріальні 

аспекти. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аспіранти опанують основні принципи діагностики, 

лікування та профілактики розладів метаболізму кісткової 

тканини у вагітних та породіль. Вивчають вплив 

показників метаболізму кісткової системи у жінок під час 

вагітності на стан материнського здоров’я та ранній 

розвиток дітей. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання та вміння дозволять проаналізувати 

вплив розладів метаболізму кісткової тканини у вагітних 

на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду; 

дозволять дослідити, як розлади метаболізму кісткової 

тканини під час вагітності впливають на фізичний та 

психічний розвиток дітей раннього віку. 

Інформаційне забезпечення Викладання здійснюється на кафедрі гістології та 

медичної біології медичного факультету  

Дистанційний курс буде створений на платформі Microsoft 

Teams 

 

Web-посилання на опис 

(силабус) навчальної дисципліни 

на веб-сайті факультету 

Силабус навчальної дисципліни 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

