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Метою вивчення дисципліни є 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: анатомія людини, медична біологія, гістологія, цитологія та ембріологія, 

фізіологія. Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких 

дисциплін, як педіатрія, в т.ч. неонатологія, акушерство та гінекологія, соціальна медицина, 

громадське здоров'я, загальна практика (сімейна медицина), що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність приймати обґрунтоване 

рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність діяти 

соціально,відповідально та свідомо; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

розуміння важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я населення; навички 

опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; здатність до 

визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду, консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції; здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; 

здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність планувати та 

проводити скринінгове обстеження організму та виявляти ранні предиктори погіршення його 

стану; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-якого 

віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану. 
Програмні результати навчання: дотримуватися вимог етики, біоетики та 

деонтології у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної 

взаємодії, нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації; використовувати 

набуті знання про будову та функції окремих органів й систем і організму людини в цілому 

внормі, при розвитку патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у 

практичній діяльності лікаря; призначати й аналізувати додаткові методи обстеження 

(лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію 

з метою проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи 

знання про людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень (за списком 4); визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; призначати необхідне 

лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони 

здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі 



попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; визначати характер лікування 
(консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 

дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; оцінювати загальний стан 

вагітної, роділлі та породіллі в умовах закладу охорони здоров’я на підставі анамнестичних 

даних, загального огляду, бімануального, зовнішнього та внутрішнього акушерського 

обстеження; визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду; проводити консультації з питань планування сім’ї та підбору методу 

контрацепції на підставі анамнестичних даних, загального огляду й гінекологічного 

обстеження жінки, використовуючи знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; здійснювати систему протиепідемічних та 

превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та 

про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  проводити заходи первинної, 

вторинної та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану 

здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною 

допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для 

гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону. 
Очікувані 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: 
Репродуктивне здоров’я. Біологічні основи репродуктивної системи жінки та 

чоловіка: поняття про репродуктивне здоров’я нації. Демографічні показники: 

народжуваність, смертність, природний приріст населення. Медичні показники: материнська 

та перинатальна смертність, кількість захворювань, що передаються статевим шляхом; частота 

безпліддя: жіночого, чоловічого. Основні положення. Біологічні основи репродуктивної 

системи жінки. Фізіологія оваріально-менструального циклу. Жіночі статеві гормони. 

Біологічні основи репродуктивної системи чоловіка. Статева функція в чоловіків. 

Сперматогенез. Гормональний обмін у чоловіка. 
Планування сім’ї. Форми природного планування сім’ї: структура, організація, 

завдання служби планування сім’ї в Україні. Інформація, навчання, консультування (ІНК) у 

роботі служб планування сім’ї, форми та впровадження. Етапи консультування з планування 

сім’ї. Принцип “ДОВІРА”.  
Медсестринське обстеження при формах природного планування сім’ї. Значення скарг, 

анамнезу, медсестринського об’єктивного обстеження. Визначення проблем пацієнтів. 

Методи функціональної діагностики, правила користування. Механізм дії, ефективність. 

Переваги та недоліки кожного методу. 
Бар’єрні методи контрацепції та сперміциди. Гормональна контрацепція. 

Невідкладна контрацепція: медсестринське обстеження з метою з’ясування підбору 

контрацептивів. Консультування та навчання пацієнтів методам контрацепції. Різновиди 

бар’єрних методів контрацепції. Сперміциди. Типи вмз. Контрацепція для підлітків. Метод 



добровільної хірургічної стерилізації (дхс) чоловіків. Використання кільця “нова ринг”. 

Механізм його дії, ефективність. Переваги та недоліки. Побічні ефекти та ускладнення. 

Надання допомоги. Дотримання правил особистої безпеки. Післяпологова контрацепція. 

Метод лактаційної аменореї (мла). Механізм дії, ефективність. Переваги та недоліки. Побічні 

ефекти та ускладнення. Надання допомоги. Післяпологова контрацепція. Методи і засоби 

післяпологової контрацепції. Переваги та недоліки. Побічні ефекти та ускладнення. Надання 

допомоги. Медсестринське обстеження з метою застосування гормональної контрацепції. 

Класифікація контрацептивів: монофазні, двофазні, трифазні. Механізм дії, показання і 

протипоказання до застосування, правила приймання. Пролонговані контрацептиви. Переваги 

та недоліки. Невідкладна контрацепція. Методи стерилізації. Типи, механізм дії, побічні 

ефекти. Простагландини, побічні ефекти, можливі ускладнення. Ін’єкційні контрацептиви (ік). 

Імплантанти. Методи стерилізації жінок. Показання та протипоказання. 
Організація, структура та завдання служби планування сім’ї. Служба планування 

сім’ї в Україні: репродуктивне здоров’я. Біологічні основи репродуктивної системи жінки та 
чоловіка Медсестринське обстеження репродуктивної системи жінки та чоловіка: збирання 

скарг, відомостей гінекологічного анамнезу та життя, об’єктивне обстеження органів і систем. 

Практичне заняття Виявлення наявних проблем пацієнта, медсестринське оцінювання стану 

пацієнтів, медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань. Участь у 

проведенні основних та додаткових методів обстеження пацієнтів. Дотримання правил 

особистої гігієни та гігієни статевого життя. 
Анатомія та фізіологія статевих органів. Вікові періоди життя жінки: біологічні 

основи репродуктивної системи жінки. Фізіологія оваріально-менструального циклу. Жіночі 

статеві гормони. Біологічні основи репродуктивної системи чоловіка. Статева функція в 

чоловіків. Сперматогенез. Гормональний обмін у чоловіка. Анатомо-фізіологічні особливості 

розвитку статевої системи жінки в різні вікові періоди. Визначення оваріально-
менструального циклу 

Сексуальне здоров’я. Основи сексології. Стать і статеві відносини: визначення 

поняття “стать”. Адреногенітальний синдром. Справжній та хибний гермофродитизм. 

Значення скарг, анамнезу, медсестринського об’єктивного обстеження. Сексологія, як наука. 

Розділи, предмет вивчення. Заповнення облікової документації відповідно до наказів МОЗ 

України 
Фізіологія вагітності. Аборт і його наслідки: післяпологова контрацепція. Метод 

лактаційної аменореї (МЛА). Механізм дії, ефективність. Переваги та недоліки. Побічні 

ефекти та ускладнення. Надання допомоги. Післяпологова контрацепція. Методи і засоби 

післяпологової контрацепції. Переваги та недоліки. Побічні ефекти та ускладнення. Надання 

допомоги. 
Інфекції, що передаються статевим шляхом: інфекції, що передаються статевим 

шляхом (ІПСШ) – національна проблема охорони здоров'я України. Загальні симптоми 

ХПСШ включають вагінальні виділення, виділення з сечівника у чоловіків, генітальні виразки 

і болі в області живота. Хламідіоз. Лобкові воші. Короста. Гонорея. Гепатит B. Простий герпес. 

ВІЛ-інфекція. Папіломавірусна інфекція. 
Безплідний шлюб: медсестринська діагностика жіночого та чоловічого безпліддя. 

Класифікація, причини. Обстеження подружньої пари. Соціальні аспекти безплідного шлюбу. 

Діагностика імунологічно зумовленого безпліддя. Сучасні репродуктивні технології. Метод 

екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Профілактика. Медсестринська діагностика 

чоловічого безпліддя. Медсестринське обстеження чоловіка: збирання скарг, даних анамнезу, 

об’єктивного обстеження органів і систем. Виявлення дійсних проблем пацієнта. 

Медсестринське оцінювання стану пацієнта. Планування медсестринських втручань. Взяття 

еякуляту на дослідження, зберігання та доставка в лабораторію. Підготовка пацієнтів до 

якісних і кількісних тестів на імунологічно зумовлене безпліддя: посткоїтального, 

пенетраційного, тесту контакту сперми та цервікального слизу, до інструментальних методів 

дослідження: УЗД. 
Контрацепція залежно від періоду життя жінки та захворювань: бар’єрні методи 

контрацепції та сперміциди. Внутрішньоматкові засоби (ВМЗ). Контрацепція для підлітків. 



Метод добровільної хірургічної стерилізації (ДХС) чоловіків. Використання кільця “Нова 

Ринг”.Медсестринське обстеження з метою з’ясування підбору контрацептивів. 

Консультування та навчання пацієнтів методам контрацепції. Різновиди бар’єрних методів 

контрацепції. Сперміциди. Типи ВМЗ. Контрацепція для підлітків. Метод добровільної 

хірургічної стерилізації (ДХС) чоловіків. Використання кільця “Нова Ринг”. Механізм його 

дії, ефективність. Переваги та недоліки. Побічні ефекти та ускладнення. Надання допомоги. 

Дотримання правил особистої безпеки. 
Наслідки аборту: соціальні наслідки аборту. Медичні наслідки аборту та вплив на 

здоровя жінки. Аборт, як причина подальшого безпліддя. Психічні наслідки аборту. Віддалені 

наслідки та вплив на здоровя жінки. 
Сурогатне материнство: принцип добровільності в сурогатному материнстві. Правові 

норми та наслідки. Вплив на здоровя жінки. Соціально-економічні аспекти сурогатного 

материнства. Технології та контроль перебігу вагітності. Психолого-соціальні наслідки. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 


