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Консультування з питань планування сім’ї 
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Кафедра Акушерства, гінекології та перинатології 

 

Короткий зміст дисципліни: 

Дисципліна «Консультування з питань планування сім’ї» включає в себе 

придбання теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з питань планування 

сім’.  

Засвоєння теоретичного матеріалу супроводжується набуттям відповідних 

загальних і фахових компетентностей.  

Вивчення вибіркової дисципліни «Консультування з питань планування 

сім’ї» дозволить студенту здобути навички збору спеціального акушерсько-

гінекологічного анамнезу, які дадуть змогу досягти фахових результатів навчання 

згідно освітньо-професійної програми. В умовах лікувальної установи на підставі 

анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного обстеження жінки, 

використовуючи знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення, з використанням стандартної процедури студент буде мати змогу 

провести:  

- оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності методу контрацепції;  

- консультування з питань планування сім’ї;  

- підбір сучасного методу контрацепції для різних категорій населення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3,0 кредити 

ЄКТС. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них 

Вид 

контролю Всього 

Аудиторних 

СРС 
Лекцій 

Практичних 

занять 

Годин/ 

кредитів ЕСТS 

90 год. / 3,0 

кредити 

ЕСТS 

10 40 40 залік 

 



Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних, СРС):  

1. Тематичний план лекцій 

 

№ 

п/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Планування сім’ї: актуальність та завдання. Методи сучасної та 

майбутньої контрацепції. 

2 

2. Основи консультування з питань планування сім’ї 2 

3. Медичні критерії прийнятності методів контрацепції. Методи 

контрацепції відповідно до періодів життя.  

2 

4. Післяпологова та післяабортна контрацепція. 2 

5. Контрацепція при екстрагенітальній патології. 2 

 Всього: 10 

 

2. Тематичний план практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Оцінка пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності методу 

контрацепції. 

4 

2. План обстеження пацієнтки перед вибором методу контрацепції 4 

3. Невідкладна контрацепція. Внутрішньоматкова контрацепція. 4 

4. Гормональна контрацепція. 4 

5. Методи розпізнавання фертильності. Метод лактаційної аменореї. 4 

6. Бар’єрні методи контрацепції. Добровільна хірургічна 

стерилізація. 

4 

7. Особливості контрацепції для сексуально - активних осіб до 18 

років. 

4 

8. Планування сім’ї і ІПСШ. 4 

9. Надання послуг з планування сім’ї при захворюваннях молочної 

залози. 

4 

10. Залік 4 

 Всього: 40 

 

3. Тематичний план СРС 

 

№ 

п/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Збір спеціального акушерсько-гінекологічного та соматичного 

анамнезу. 

6 

2. Характеристика нормального менструального циклу. 4 

3. Функціональні тести діагностики гормонпродукуючої функції 

яєчників. 

6 

4. Ризики небажаної вагітності в період від початку сексуального 

життя до першої вагітності. 

6 



5. Ризики небажаної вагітності у післяпологовому періоді. 6 

6. Ризики небажаної вагітності у перерві між пологами. 6 

7. Ризики небажаної вагітності у періоді закінчення бажаної 

фертильності. 

6 

 Всього: 40 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна 

дисципліна:  

Загальні – ЗК1-ЗК10:  

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і 

бути сучасно навченим.  

ЗК2 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК5 - Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії.  

ЗК6 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою.  

ЗК7 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8 - Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків.  

ЗК9 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК10 - Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

 

Спеціальні (фахові): 
1. СК1 – Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

2. СК12 – Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 

 

Перелік науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни:  
1. Д.мед.н., професор Кравченко О.В. 

2. К.мед.н., доцент Ясніковська С.М. 

 

 

Завідувач кафедри акушерства,  

гінекології та перинатології, 

д.мед.н., професор       Олена КРАВЧЕНКО 


