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Консультації  Відповідно до розкладу консультацій.  

Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet, або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або дзвонити.  

Опис навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів – 5,5 

Загальна кількість годин – 165 

Модулів - 3 

Рік підготовки - 2-й 

Семестр – 4-й 

Лекції – 34 год. 

Практичні заняття – 76 год. 

Самостійна робота – 55 год. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я» є 

нормативною дисципліною з спеціальності Сестринська справа. Навчальну 

дисципліну розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти 

необхідні знання для вирішення професійних завдань при обстеженні 

сестрою медичною пацієнта та оцінки стану його здоров’я, встановленні 

медсестринського діагнозу, плануванні та реалізації медсестринських 

втручань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є захворювання жіночих 

статевих органів, їх етіологія, фактори ризику, клінічні ознаки, діагностика, 

лікування, профілактика, питання репродуктивного здоров’я населення та 

методів контрацепції, стандарти діяльності сестри медичної в галузі охорони 

здоров’я населення. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Медсестринство в 

гінекології та репродуктивне здоров’я» є: формування професійних знань та 

практичних навичок надання гінекологічної допомоги населенню, 

необхідних для успішної практичної діяльності сестри медичної в закладах 
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охорони здоров’я (ЗОЗ), засвоєння знань з основ репродуктивного здоров’я 

людини, методів і форм планування сім’ї, регулювання народжуваності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медсестринство в 

гінекології та репродуктивне здоров’я» є: засвоєння студентами теоретичних 

знань та практичних навичок, формування у них навичок знаходити 

найбільш оптимальні шляхи вирішення медсестринських проблем під час 

спостереження, лікування та догляду за гінекологічними пацієнтами, 

надання медичної допомоги при невідкладних станах в гінекології. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

знати: 

 основні принципи медичної етики та деонтології; 

 засоби забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в 

гінекологічному стаціонарі; 

 правила техніки безпеки під час роботи з медичним обладнанням та 

інструментами, правила дотримання професійної безпеки у практичній 

діяльності; 

 особливості підготовки гінекологічних хворих до інструментальних 

обстежень та лабораторних досліджень; 

 основні гінекологічні захворювання, їх етіологію, клінічні ознаки, 

діагностику, принципи лікування та профілактики; 

 принципи диспансеризації в гінекології; 

 правила ведення медичної документації; 

 паліативну та хоспісну допомогу в гінекології; 

 проводити підготовку хворих до гінекологічних операцій та 

післяопераційний догляд; 

 алгоритми надання допомоги при невідкладних станах в гінекології; 

 принципи роботи центрів з планування сім’ї та репродуктивного 

здоров’я; 

 фізіологію репродуктивної функції жінки та чоловіка; 

 методи контрацепції, показання та протипоказання, невідкладну 

контрацепцію; 

 жіноче та чоловіче безпліддя, його класифікацію, причини; 

 основи сексології; 

 основні принципи консультування жінок щодо методів контрацепції; 

 форми та методи санітарно-освітньої роботи; 

вміти: 

 визначати основні та додаткові симптоми гінекологічних захворювань; 

 визначати первинні та вторинні проблеми пацієнток із гінекологічними 

захворюваннями; 

 ставити медсестринський діагноз; виконувати медсестринські та 

гінекологічні втручання; 

 визначати тактику при невідкладних станах в гінекології; 

 надавати невідкладну допомогу при кровотечах і травмах жіночих 

статевих органів; 

 складати плани профілактичних заходів щодо запобігання захворювань 

жіночих статевих органів; 

 заповнювати медичну документацію; 

 підготувати пацієнтку до гінекологічного огляду, лабораторних 

досліджень та інструментальних обстежень; 

 збирати анамнез (паспортні дані, анамнез хвороби та життя); 

 консультувати подружню пару; 

 консультувати жінок з медичними проблемами; 

 консультувати жінок з питань невідкладної контрацепції; 



 складати графік базальної температури та оцінювати показники; 

 оцінювати «симптом зіниці», «феномен папороті», ступінь натягу 

цервікального слизу; 

 визначати тривалість менструального циклу та проводити розрахунок 

фертильних днів; 

 володіти методами контрацепції; 

 асистувати під час введення внутрішньоматкових засобів; 

 здійснювати догляд за пацієнтами; 

 дотримуватися правил техніки безпеки, асептики, антисептики, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки у практичній діяльності. 

Програмні  

результати навчання 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 
інтегральна: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов; 

загальні: 

здатність вчитися та бути сучасно навченим, застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, володіти іноземною мовою та сучасними програмними 

забезпеченням, діяти на основі етичних та деонтологічних міркувань 

(мотивів), забезпечення конкурентоспроможності випускника на ринку 

праці. 

спеціальні (фахові, предметні): 

ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь) та 

медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану 

пацієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та забору матеріалу для 

лабораторних досліджень,ставити медсестринський діагноз. При 

непередбачених ситуаціях вміти – швидко орієнтуватись, мислити та 

приймати рішення в межах своєї компетентності. 

Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. 

Очікується, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей. Під час виконання письмових 

контрольних робіт, модульних контрольних, тестування, підготовки до 

відповіді на екзамені користування зовнішніми джерелами заборонено. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахування викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології. Під час 

занять здобувачі вищої (фахової передвищої) освіти діють із позицій 

академічної доброчесності, професійної етики та деонтології, дотримуються 

правил внутрішнього розпорядку Академії. Під час боротьби з епідемією  

СOVID-19  виконують всі настанови протиепідеміологічного режиму: носять 

маски, дотримуються соціальної дистанції, використовують антисептики. 

Ведуть себе толерантно, доброзичливо та виважено у спілкуванні між собою 

та викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, практичні 

заняття курсу та інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, 

передбачених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 



занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацювань та 

консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається, 

окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або 

неявки на підсумковий контроль з поважної причини. 

Структура курсу 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

1. Вступ. Організація гінекологічної допомоги в Україні 

2. Методи обстеження гінекологічних хворих 

3. Неспецифічні запальні захворюваннях жіночих статевих органів 

4. Специфічні  запальних захворюваннях жіночих статевих органів 

5. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів 

6. Передракові та фонові захворювання жіночих статевих органів 

7. Злоякісні пухлини жіночих статевих органів 

8. Онкоскринінг в гінекології. Профілактика раку грудної залози та шийки матки 

9. Неправильні положення та аномалії розвитку жіночих статевих органів 

10. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми 

11. Невідкладна медична допомога в гінекології 

12. Консервативні та оперативні методи лікування гінекологічних хворих 

13. Репродуктивне здоров’я. Основи сексології 

14. Планування сім’ї 

15. Бар’єрні методи контрацепції та сперміциди. Внутрішньоматкові засоби. Гормональна 

контрацепція. Невідкладна контрацепція 

16. Післяпологова та післяабортна контрацепція. МЛА. ДХС. Контрацепція для підлітків 

17. Безплідний шлюб. Допоміжні репродуктивні технології 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Методи обстеження гінекологічних пацієнтів 

2. Медсестринський процес при неспецифічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів 

3. Медсестринський процес при специфічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів 

4. Медсестринський процес при доброякісних пухлинах, передракових та фонових станів жіночих 

статевих органів 

5. Медсестринський процес при злоякісних пухлинах 

6. Модульний контроль 1. Організація гінекологічної допомоги в Україні. Методи обстеження 

гінекологічних пацієнтів. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Пухлини 

7. Медсестринський процес при неправильних положеннях та аномаліях розвитку жіночих статевих 

органів 

8. Медсестринський процес при циклічних та ациклічних розладах менструальної функції 

9. Невідкладна медична допомога в гінекології 

10. Консервативні методи лікування 

11. Оперативні методи лікування 

12. Модульний контроль 2. Вади розвитку жіночих статевих органів. Порушення менструальної 

функції. Невідкладна медична допомога. Методи лікування гінекологічних хворих 

13. Методи обстеження репродуктивної системи жінки та чоловіка. Діагностика жіночого та 

чоловічого безпліддя 

14. Методи природнього планування сім’ї. МЛА 

15. Гормональна контрацепція. Невідкладна контрацепція 

16. Бар’єрні методи контрацепції. Сперміциди. ВМЗ. ДХС 

17. Робота сестри медичної у консервативному відділенні гінекологічного стаціонару 

18. Робота сестри медичної в операційному відділенні гінекологічного стаціонару 

19. Модульний контроль 3. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Принципи організації надання стаціонарної та амбулаторної  гінекологічної допомоги в Україні 

2. Бактеріальний вагіноз 



3. Змішані інфекції сечових і статевих органів (мікст-інфекції) 

4. Сифіліс. Збудник. Стадії. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування 

5. Особливості професійної профілактики інфікування СНІДом та вірусними гепатитами 

6. Основні положення гігієни та статевого виховання молоді 

7. Онкопрофогляд жінок в різні вікові періоди. Рак грудної залози 

8. Трофобластична хвороба 

9. Ендометріоз 

10. Підготовка до модульного контролю 1 

11. Медико-генетична допомоги в Україні жінкам зі спадковою патологією 

12. Схема нейроендокринної регуляції оваріально-менструального циклу жінки 

13. Реабілітація жінок після екстремальних ситуацій в гінекології 

14. Аборт – медико-соціальна проблема суспільства 

15. Підготовка до модульного контролю 2 

16. Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи жінки в різні вікові періоди 

17. Основи медичної сексології 

18. Контрацепція для підлітків 

19. Допоміжні репродуктивні технології 

20. Оформлення санбюлетня щодо профілактики раку шийки матки, грудної залози тощо 

21. Підготовка до модульного контролю 3 

Література для  

вивчення  

дисципліни 

Основна (базова): 

1. Акушерство і гінекологія: У 2 кн. – Кн.1: Акушерство: підручник / Кол. 

авторів; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. – К.: ВСВ «Медицина», 

2011. – 424 с. 

2. Акушерство та гінекологія: У 4 т.: національний підручник / Кол. авт.; за 

ред. акад. НАМН України, проф. В.М. Запорожана. – Т. 1: Акушерство / 

В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін, та ін.; за ред. акад. НАМН 

України, проф. В.М. Запорожана. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 1032 с. 

+ 4 с. кольов. вкл. 

3. Хміль С.В., Кучма З.М., Романчук Л.І. Гінекологія: Підручник. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 

4. Назарова І.Б., Посипкіна Н.М. Репродуктивне здоров’я та планування 
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медичної допомоги з питань планування сім’ї», Київ 2014 р. 

Додаткова: 

1. Гінекологія: підручник / Н.П. Бондаренко, О.А. Бурка, І.Б. Венцківська та 

ін.; за ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, В.П. Лакатоша. – К.: 

Київ ВСВ «Медицина», 2012. – 352 с. 
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гінекологія / В.М. Запорожан, Т.Ф. Татарчук, І.З. Глідчук та ін.; за ред. 

акад. НАМН України, проф. В.М. Запорожана. – К.: ВСВ «Медицина», 
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3. Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного 

зараження ВІЛ-інфекцією (витяг з Наказу МОЗ України «Про 

вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію, 



СНІД» № 120 від 25.05.03 р.). 

4. Гойда Н.Г., Мойсеєнко Р. та ін. Довідник з питань репродуктивного 

здоров’я. – К.: Вид-во Раєвського, 2004. – 128 с. 

5. Медсестринство в дерматології і венерології: навч. посібник / М.Б. 

Шегедин, М.М. Зайченко, Я.О. Зайченко. – К.: Медицина, 2008. – 120 с. 

6. Наказ МОЗ України за № 539 від 04.08.2006 р. «Про організацію 

діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного 

здоров’я в Україні». 

Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті з 

обов’язковим виставленням оцінки. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді модульних контролів (тестові 

завдання та контроль практичних навичок), залік, випускова атестація. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Форми та методи, які будуть використовуватися під час навчального 

процесу: лекції, презентації, дискусії. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне 

навчальне середовище MOODLE, Google Classroom.  

Лекції будуть вестися за допомогою программ електронної комунікації 

Zoom, Meet чи аналогічних. 

 Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних 

мережах Viber, WhatsAрp (за вибором академічної групи) 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання 

кожного студента до навчального середовища MOODLE, або Google 

Classroom.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу 

додатково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або 

Meet (для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має 

самостійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання  Схема нарахування та розподіл балів 
Поточне оцінювання, 

МК та самостійна робота 

СМО ПМО ЕСТS 

За 

націо

нальн

ою 

шкал

ою 

Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП МК 1 МО 

4 4 3 73 75 74 74 74 С добре 
 

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, яке 

переводиться у 100 – бальну шкалу; 

МК - модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дисципліни за 100 – 

бальною шкалою, національною шкалою та ЕСТS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

За 100-бальною 

шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 незадовільно з можливістю повторного складання FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

вивчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 



Перелік практичних 

навичок 

1. Підготовка кабінету та гінекологічного крісла до роботи; 

2. заповнення медичної документації; 

3. проведення санітарно-освітньої роботи; 

4. дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки під час виконання медсестринських 

втручань, обстеження, підготовки пацієнта та забору біологічного 

матеріалу на дослідження; 

5. заповнення паспортної частини медичної карти стаціонарного хворого; 

6. оформлення направлень для лабораторного обстеження; 

7. збирання анамнезу; 

8. підготовка процедурного кабінету до роботи; 

9. передстерилізаційне очищення одноразових шприців, голок та 

гінекологічних інструментів; 

10. контроль якості передстерилізаційного очищення інструментів; 

11. підготовка до стерилізації біксів з перев’язувальним матеріалом; 

12. огляд зовнішніх статевих органів; 

13. огляд шийки матки в дзеркалах; 

14. взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для цитологічного 

дослідження; 

15. взяття матеріалу з піхви та цервікального каналу для бактеріоскопічного 

та бактеріологічного досліджень; 

16. участь у взятті матеріалу з піхви для гормональної 

кольпоцитодіагностики; 

17. проведення бімануального дослідження; 

18. проведення вагінальної ванночки; 

19. надання невідкладної допомоги при «гострому животі» в гінекології; 

20. надання невідкладної допомоги при травмах жіночих статевих органів; 

21. надання невідкладної допомоги при маткових кровотечах; 

22. надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці; 

23. проведення туалету післяопераційних хворих, догляд за швами на 

промежині; 

24. проведення підготовки хворої до піхвового дослідження та малих 

гінекологічних операцій; 

25. асистування під час проведення малих гінекологічних операцій; 

26. профілактика пролежнів; 

27. допомога під час проведення гемотрансфузії, визначення групи крові за 

допомогою стандартних сироваток; 

28. проведення консультування і навчання методам контрацепції; 

29. консультування щодо методів природного планування сім’ї; 

30. визначення тривалості менструального циклу; 

31. вимірювання базальної температури; 

32. оцінювання ступеня натягу цервікального слизу; 

33. оцінювання «симптому зіниці»; 

34. оцінювання «феномену папороті»; 

35. проведення розрахунку фертильних днів; 

36. проведення відбору пацієнтів для призначення гормональних 

контрацептивів; 

37. проведення відбору пацієнтів для призначення бар’єрних контрацептивів 

та сперміцидів; 

38. консультування та підготовка жінки до введення внутріматкових засобів; 

39. консультування підлітків з питань контрацепції; 

40. консультування жінок і чоловіків з питань використання методів 

добровільної хірургічної стерилізації; 

41. підготовка пацієнтів до проведення інструментальних методів; 

42. підготовка чоловіка до обстеження фертильності; 



43. підготовка подружньої пари до тестів на імунологічну сумісність. 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

1. Структура гінекологічної допомоги в Україні. Рівні надання медичної 

допомоги. 

2. Особливості та значення анамнезу в гінекології; методика збирання 

анамнезу. 

3. Методи та значення гінекологічного дослідження. 

4. Додаткові методи дослідження в гінекології (інструментальні). 

5. Піхвові мазки: види, техніка взяття. 

6. Ступені чистоти піхви. Порівняльна характеристика. 

7. Типи цитологічних мазків. 

8. Кольпоскопія та її значення у гінекологічному скринінгу. 

9. Аномалії жіночих статевих органів: причини, клінічні прояви, 

діагностика, профілактика. 

10. Неправильні положення матки: причини, клінічні прояви, діагностика, 

профілактика. 

11. Порушення менструального циклу (за типом дисфункційних маткових 

кровотеч): етіологія, клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

12. Порушення менструального циклу (за типом аменореї): етіологія, 

клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

13. Нейроендокринні синдроми в гінекології. 

14. Клімактеричний синдром, його вікові особливості. 

15. Посткастраційний синдром, його вікові особливості. 

16. Передменструальний синдром, клінічні ознаки, особливості лікування. 

17. Запальні захворювання жіночих статевих органів (загальні дані). 

18. Гонорея (гостра, підгостра, торпідна, хронічна, латентна). 

19. Трихомоніаз. 

20. Сифіліс. Шляхи передачі. Стадії захворювання. 

21. Хламідійна інфекція. Клінічні прояви. Методи діагностики. 

22. Цитомегаловірусна інфекція. Шляхи інфікування. Вплив на 

репродуктивну систему жінки. 

23. Герпесвірусна інфекція І-ІІ типу. Шляхи інфікування. Вплив на 

репродуктивну систему жінки. 

24. Папіломавірусна інфекція. Види. Клінічне значення високоонкогенних 

штамів у онкогінегології. 

25. Вагінальний кандидоз. Особливості перебігу, провокуючі фактори. 

26. ВІЛ. Шляхи передачі. Методи профілактики. 

27. Постконтактна профілактика (ПКП) при ризику інфікування ВІЛ. 

28. Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної 

етіології: клініка, діагностика, лікування. 

29. Безплідне подружжя: причини жіночого та чоловічого безпліддя. 

Поняття про сексопатологію. 

30. Методика обстеження безплідних пар. 

31. Поняття про фонові захворювання в гінекології. 

32. Поняття про пухлини. Характеристика злоякісних та доброякісних 

пухлин. Онкологічна служба в Україні. 

33. Поняття про передракові стани. Значення профілактичних оглядів у 

діагностиці пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика 

раку. 

34. Доброякісні пухлини матки: клініка, діагностика, принципи лікування. 

35. Доброякісні пухлини яєчників: клініка, діагностика, лікування. 

36. Злоякісні пухлини шийки матки: стадії поширення, клініка, діагностика, 

значення біопсії, принципи комбінованого лікування. 

37. Рак тіла матки. Значення діагностичного вишкрібання, принципи  



лікування. Саркома тіла матки: клініка, лікування. 

38. Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення, діагностика, 

принципи лікування. 

39. Профілактика раку грудної залози. 

40. Профілактика раку шийки матки. 

41. Гінекологічний скринінг, як метод профілактики злоякісних пухлин у 

гінекології. Частота проведення. Діагностичні методи. 

42. Диспансеризація. Визначення терміну. Категорії пацієнтів які підлягають 

диспансеризації. 

43. Травми жіночих статевих органів (ушкодження, нориці): етіологія, 

клініка, лікування, діагностика, профілактика. 

44. Позаматкова вагітність: причини, клініка, діагностика, лікування, 

невідкладна допомога. 

45. Апоплексія яєчників, перекручування ніжки кісти: клініка, діагностика, 

невідкладна допомога. 

46. Консервативне лікування гінекологічних пацієнток. Догляд за 

гінекологічними хворими. 

47. Хірургічне лікування в гінекології: підготовка хворих до операції, догляд 

за післяопераційними хворими. 

48. Поняття про репродуктивне здоров’я. Основні показники. 

49. Біологічні основи репродуктивної системи жінки та чоловіка. 

50. Регуляція оваріально-менструального циклу. Жіночі статеві гормони. 

51. Гормональний обмін у чоловіка. 

52. Поняття про планування сім’ї. Принцип «ДОВІРА». 

53. Форми природнього планування сім’ї. 

54. Календарний метод планування сім’ї. Правила користування, 

оцінювання, консультування. 

55. Метод базальної температури. Правила користування, оцінювання, 

консультування. 

56. Натяг цервікального слизу, «феномен папороті», «симптом зіниці». 

Правила користування, оцінювання, консультування. 

57. Переваги та недоліки кожного методу природного планування сім’ї. 

58. Бар’єрні методи контрацепції. Різновиди. Механізм дії, ефективність, 

переваги та недоліки бар’єрних методів контрацепції. 

59. Види сперміцидів. Різновиди. Механізм дії, ефективність. 

60. Внутрішньоматкова контрацепція. Типи. Механізм дії. Покази та 

протипокази до застосування. 

61. Надання допомоги при типових і побічних діях та інших проблемах під 

час застосування ВМЗ. 

62. Гормональна контрацепція. Методи, механізм дії, правила вживання. 

63. Покази і протипокази до застосування методів гормональної 

контрацепції. 

64. Пролонговані контрацептиви. Переваги і недоліки. 

65. Невідкладна контрацепція. 

66. Використання простагландинів, побічні дії, можливі ускладнення. 

67. Контрацепція для підлітків, переваги та недоліки. 

68. Післяпологова контрацепція. 

69. Післяабортна контрацепція. 

70. Аборт, як соціальна проблема. Методи попередження небажаної 

вагітності. 

71. Методи стерилізації жінок. Покази і протипокази. 

72. Безплідний шлюб. Жіноче, чоловіче, поєднане безпліддя. Причини, 

класифікація. 

73. Методи обстеження подружньої пари. 

74. Методи лікування безпліддя. Профілактика. 



75. Гормональна кольпоцитодіагностика. 

76. Імунологічно зумовлене безпліддя. 

77. Основи сексології. 

78. Допоміжні репродуктивні технології. Покази і протипокази. 

79. Екстракорпоральне запліднення. Методи. Покази і протипокази. 

80. Правила техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, 

професійної безпеки під час виконання медсестринських втручань та 

обстежень. 

Опитування З метою оцінювання якості курсу буде надано анкету для заповнення 

студентами по завершенню курсу 

 


