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Силабус навчальної дисципліни 

«Планування сім’ї. Контрацепція» 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3,0 

кредитів.  

Семестри: VII - VІІI 

4 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра акушерства і гінекології.  

Аудиторії кафедри акушерства та гінекології 

м. Одеса, вул. Пастера, 9 

Викладач(-і) 

Гладчук І.З., д.мед.н, професор, завідувач кафедри.  

Волянська А.Г., д.мед.н, професор, завуч кафедри 

Лавриненко Г.Л., к.мед.н, доцент 

Шевченко О.І., к.мед.н, асистент 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

(048) 723-29-01 кафедра акушерства і гінекології 

Волянська Алла Георгіївна, завуч кафедри 067-701-32-14 

Лавриненко Ганна Леонідівна 067-484-34-49 

Бикова Наталія Андріївна, асистент, старший лаборант 

кафедри 097-643-11-80 

E-mail: <alla.volyanska@onmedu.edu.ua> 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 кожного четверга, з 9.00 

до 14.00 кожної суботи 

Онлайн - консультації: з 16.00 до 18.00 кожного четверга, з 

9.00 до 14.00 кожної суботи. Посилання на онлайн - 

консультацію надається кожній групі під час занять 

окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно).  

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams. Комунікація може буди здійснена також з 

використанням E-mail. При цьому необхідно вказувати своє прізвище, ім’я, 

курс, факультет та назву курсу. Вирішення «робочих питань» можливо за 

вказаним номером телефону. 

 

  

https://mbox2.i.ua/compose/1544684821/?cto=FxdIP14MOAcwQOTxDwofet0lHi4%2BLFYCC1Znk5m4v2HBnbesv7qgnYx2mobHoLWkYZx%2Fz22SjnA%3D
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – особливості консультування з питань 

планування сім'ї, формування вмінь підбору сучасного методу контрацепції 

відповідно до періодів життя жінки, відпрацювання комунікативних навичок.  

Пререквізити: українська мова (за професійним спрямуванням), 

іноземна мова (за професійним спрямуванням), латинська мова та медична 

термінологія, медична біологія, медична та біологічна фізики, біологічна та 

біоорганічна хімія, анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, 

фізіологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, основи біоетики та 

біобезпеки, патоморфологія, патофізіологія, фармакологія, медична 

психологія. 

Постреквізити: акушерство і гінекологія, внутрішня медицина, 

хірургія,  інфекційні хвороби, епідеміологія та принципи доказової 

медицини, онкологія та радіаційна медицина,  загальна практика (сімейна 

медицина). 

Мета дисципліни: опанування здобувачем вищої освіти знань та 

формування елементів професійних компетентностей в галузі «акушерство та 

гінекологія», удосконалення навичок та компетентностей, набутих при 

вивченні попередніх дисциплін.  

Завдання дисципліни: 

1. Проведення консультування з питань планування сім'ї.  

2. Складання плану лабораторних та інструментальних досліджень 

перед прийняттям рішення щодо використання конкретного методу 

контрацепції. 

3. Формування вмінь підбору сучасного методу контрацепції 

відповідно до періодів життя жінки. 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

Знати: методи контрацепції для окремих категорій населення; медичні 

критерії прийнятності ВООЗ для використання контрацепції. 

Вміти:  

- Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя. 

- Оцінювати інформацію щодо діагнозу застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

- Визначати перелік необхідних клініко-лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінювати їх результати (за списком 

4). 

- Проводити консультування з питань планування сім’ї. 

- Проводити оцінку пацієнтки, та необхідне обстеження перед 

використанням контрацептивного засобу; демонструвати вміння 
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проведення консультування з питань планування сім’ї. 

- Обґрунтовано формулювати та довести до пацієнтки, родичів та 

фахівців рекомендації щодо вибору методу контрацепції; надавати 

необхідну інформацію про зміни в організмі жінки під час 

використання контрацептивного засобу. 

- Використовувати навички комунікації та клінічного обстеження 

пацієнта. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі семінарів (30 аудиторних годин); 

організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

Методи навчання: бесіда, рольові ігри, вирішення клінічних 

ситуаційних задач, відпрацювання навичок консультування пацієнтів з 

питань планування сім’ї, відпрацювання навичок проведення оцінки 

пацієнтки та призначення необхідного обстеження перед використанням 

контрацептивного засобу. 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Планування сім’ї. Основи консультування. Переваги 

консультування. Етапи консультування з планування сім’ї. Медичні критерії 

прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ. Оцінка пацієнтки. 

Тема 2. Сучасні методи контрацепції (І частина). Гормональна 

контрацепція. Класифікація сучасних методів контрацепції. Гормональна 

контрацепція: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, правила 

використання гормональних контрацептивів. Типи невідкладної 

контрацепції, показання до застосування, режим використання.  

Тема 3. Сучасні методи контрацепції (ІІ частина). Внутрішньоматкові 

контрацептиви, бар’єрна контрацепція, методи розпізнавання фертильності 

(природні методи), добровільна хірургічна стерилізація: класифікація, 

механізм дії, переваги, недоліки, правила використання контрацептивів. 

Тема 4. Контрацепція для жінок різних вікових категорій. Особливості 

консультування сексуально активних осіб до 18 років. Методи контрацепції 

для підлітків. Особливості консультування жінок у перименопаузальному 

періоді. Особливості перебігу «перехідного» періоду жінки. Методи 

контрацепції для жінок, які наближаються до менопаузи. 

Тема 5. Післяпологова та післяабортна контрацепція. Особливості 

консультування в післяпологовому періоді. Методи контрацепції у 

післяпологовому періоді. Метод лактаційної аменореї. Особливості 

консультування  жінок після аборту. Методи контрацепції у післяабортному 

періоді. 

Тема 6. Контрацепція для жінок з екстрагенітальною патологією. 

Особливості консультування жінок з екстрагенітальною патологією. 
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Складання плану обстеження жінки перед початком використання 

контрацепції, виходячи із особливостей її патологічного стану. Методи 

контрацепції для жінок з екстрагенітальною патологією. Особливості 

консультування жінок з ВІЛ. Методи контрацепції у жінок з ВІЛ. 

Тема 7. Консультування з питань планування вагітності та сім’ї. 

Консультування з питань планування сім’ї. Підбір сучасного методу 

контрацепції відповідно до періодів життя жінки. Тренінг. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Акушерство та гінекологія : нац. підручник для медичних ВНЗ ІV 

рівнів акредитації у 4 т.// Нац.підручник у 4 томах / Запорожан В. М., 

Татарчук Т.Ф., Гладчук І.З.,  Подольский В.В., Рожковська Н.М., Марічереда 

В.Г., Волянська А.Г. .-К.: ВСВ «Медицина», 2017. - 696 c. 

2. Акушерство і гінекологія: у 2-х книгах. - Книга 2. Гінекологія: 

підручник (ВНЗ ІІІ-ІУ: р.а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербини та ін. - К.: 

Медицина, 2020.- 376 с. 

3. Планування сім’ї та контрацепція: навчальний посібник / В.І. Бойко, 

Н.В. Калашник, А.В. Бойко та ін.; за заг. ред. д-ра мед. наук, проф. В.І. Бойка. 

– Суми: Сумський державний університет, 2018. – 223 с.  

4. Клінічне акушерство та гінекологія: 4-е видання/ Браян А. Магован, 

Філіп Оуен, Ендрю Томсон. – 2021. – 454 с.   

5. Медичні критерії прийнятності для використання методів контрацепції: 

5 –е видання. Методичні рекомендації.-Geneva: World Health Organizathion; 

2015 

6. Oats, Jeremy Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology [Text]: 

Liewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology / J.Oats, 

S.Abraham. – 10th ed. – Edinburgh [etc.]: Elsevier, 2017. – VII, 375 p. 

7. Dutta, Durlav Chandra. D. C. Dutta’s Textbook of Gynecology including 

Contraception / D.C. Dutta; ed/ Hiralal Konar. – 7th.ed. – New Delhi: Jaypee 

Brothers Medical Publishers, 2016. – XX, 574 p. 

8. Наказ № 59 від 21.01.2014 Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань 

планування сім´ї.  

Додаткова: 

1. Гінекологія: керівництво для лікарів./ В.К. Ліхачов. – Вінниця: Нова 

Книга, 2018.- 688 с. 

2. Планування сім’ї: універсальний посібник для постачальників послуг із 

планування сім’ї. Оновлене 3-тє видання 2018 р. Копенгаген: Європейське 

регіональне бюро ВООЗ; 2021 

3. Планування сім’ї. Навчально-методичний посібник / Н.Г. Гойда, О.В. 

Грищенко, В.П. Квашенко, О.В. Кравченко та ін. / Київ, 2016. – 444 с.  
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4. Безплідність у шлюбі: навч. посібник для студ. вищ.  мед. навч. закл. 

ІІІ-ІV р. акр. – Х.: ХНМУ, 2014. – 126 с. 

5. Ситуаційні задачі з гінекології: навчальний посібник. / І.З. Гладчук, 

А.Г. Волянська, Г.Б. Щербина та інш.; за ред. проф. І.З.Гладчука. – Вінниця: 

ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018.-164 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. https://www.cochrane.org/ - Cochrane / Кокрейніська бібліотека 

2. https://www.acog.org/ - Американська Асоціація акушерів та гінекологів / 

The American College of Obstetricians and Gynecologists 

3. https://www.uptodate.com – UpToDate 

4. https://online.lexi.com/ - Wulters Kluwer Health 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - Національний центр біотехнологічної 

інформації / National Center for Biotechnology Information  

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - Міжнародна медична бібліотека / 

National Library of Medicine 

7. https://www.thelancet.com/ - The Lancet 

8. https://www.rcog.org.uk/ - Королевська Асоціація акушерів та гінекологів / 

Royal College of Obstetricians & Gynaecologists 

9. https://www.npwh.org/ - Практикуючі медсестри з охорони здоров'я жінок / 

Nurse practitioners in womens health 

10. http://moz.gov.ua– Міністерство охорони здоров’я України 

11. www.ama-assn.org – Американська медична асоціація / American Medical 

Association 

12. www.who.int – Всесвітня організація охорони здоров’я 

13. www.dec.gov.ua/mtd/home/ - Державний експертний центр МОЗ України 

14. http://bma.org.uk– Британська медична асоціація 

15. www.gmc-uk.org- General Medical Council (GMC) 

16. www.bundesaerztekammer.de – Німецька медична асоціація 

17. www.euro.who.int - Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації 

охорони здоров’я 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), оцінка 

комунікативних навичок та активності на занятті та під час рольової гри, 

розв’язання ситуаційних клінічних завдань. 

 

Критерії поточного оцінювання на занятті 

Відмінно 

«5» 

Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в 

обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, 

впевнено демонструє навички проведення консультування з 

питань планування сім’ї та правильного призначення 

https://www.cochrane.org/
https://www.acog.org/
https://www.uptodate.com/
https://online.lexi.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.thelancet.com/
https://www.rcog.org.uk/
https://www.npwh.org/
http://moz.gov.ua/
http://www.ama-assn.org/
http://www.facebook.com/AmericanMedicalAssociation/
http://www.facebook.com/AmericanMedicalAssociation/
http://www.who.int/
http://www.dec.gov.ua/mtd/home/
http://bma.org.uk/
http://www.gmc-uk.org/
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://www.euro.who.int/
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лабораторних та інструментальних досліджень перед 

використанням контрацептивного засобу, висловлює свою 

думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

Добре 

«4» 

Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні 

та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє 

навички навички проведення консультування з питань 

планування сім’ї та правильного призначення лабораторних 

та інструментальних досліджень перед використанням 

контрацептивного засобу з деякими помилками, висловлює 

свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

Задовільно 

«3» 

Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере 

участь в обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної 

задачі, демонструє навички проведення консультування з 

питань планування сім’ї та правильного призначення 

лабораторних та інструментальних досліджень перед 

використанням контрацептивного засобу з суттєвими 

помилками. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні 

та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє 

навички проведення консультування з питань планування 

сім’ї та правильного призначення лабораторних та 

інструментальних досліджень перед використанням 

контрацептивного засобу. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: залік, виставляється 

здобувачу, який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової 

дисципліни, приймав активну участь у семінарах, має середню поточну 

оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної заборгованості. 

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного семінарського 

заняття, написання рефератів з тем пропущених занять. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

• Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

• Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 
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графіком з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

• самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

• використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

• використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

• проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

• зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

• повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

• проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, 

або лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у 

тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, 

але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати 

у загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 
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Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу 

академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету, Положенням про запобігання та 

виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі 

здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного 

медичного університету. 
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