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Мета курсу – підготовка медичної сестри до збереження репродуктивного здоров'я 

та проведення освітньої та виховної роботи з питань охорони й зміцнення 
репродуктивного здоров’я дорослих та дітей. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» 
в структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: медсестринська етика та деонтологія, лабораторна діагностика, анатомія 
людини та фізіологія. Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення 
студентом таких дисциплін, як  медсестринство в акушерстві та гінекології, клінічне 
медсестринство в педіатрії, клінічне медсестринство у внутрішній медицині та інших 
дисциплін, а також засвоєнні практичних навичок з медсестринства в хірургії, що 
передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого 
навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; навички міжособистісної взаємодії; 
здатність діяти на основі етичних міркувань; застосовування професійних навичок 
(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного 
ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, 
психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, 
толерантної та неосудної поведінки; профілактична діяльність медичної сестри, 
направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й 
інформування та навчання пацієнта та членів його родини; здатність до організації 
надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини; здатність планувати та 
надавати сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність виокремлювати 
ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони 
здоров’я. 

Програмні результати навчання: проводити діагностику згідно спеціалізації: 
виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; здатність до точності при здійсненні 
взаємозалежних професійних функцій (за списком 10); організовувати та проводити 
навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; планувати та надавати 
сестринську допомогу з урахуванням методу медсестринського процесу та пріоритетів 
догляду у досягненні здоров’я та незалежності у певного пацієнта; аналізувати та 
використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати сучасних 
українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням. 

Очікуванні результати навчання: 



знати: основи анатомії та фізіології організму людини; питання загальної та 
особистої гігієни здорової та хворої людини; вікові особливості розвитку та 
функціонування дитячого організму та основні ознаки деяких патологічних станів у дітей 
і підлітків; переваги планування сім’ї; оцінку пацієнтів; групи та механізм дії 
контрацептивів; переваги, недоліки різних методів контрацепції. 

вміти: консультувати різні групи населення; консультувати подружню пару; 
консультувати жінок з медичними проблемами; консультувати жінок з питань 
невідкладної контрацепції; оформлювати графік базальної температури та оцінювати 
показники; оволодіти методами контрацепції: бар’єрним, хімічним і гормональним; 
дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму 
професійної безпеки в практичній діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Основи репродуктивного здоров’я. Репродуктивне здоров’я. Біологічні основи 

репродуктивної системи жінки та чоловіка. Планування сім’ї. Форми природного 
планування сім’ї. Сучасні методи контрацепції.  

Компоненти послуг із планування сім’ї. Організація, структура та завдання 
служби планування сім’ї. Служба планування сім’ї в Україні. Анатомія та фізіологія 
статевих органів. Вікові періоди життя жінки. Сексуальне здоров’я. Основи сексології. 
Стать і статеві відносини. Фізіологія вагітності. Аборт і його наслідки. Інфекції, що 
передаються статевим шляхом. Безплідний шлюб. Контрацепція залежно від періоду 
життя жінки та захворювань. Наслідки аборту. Сурогатне материнство. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


