
ТЕМА: Фізіологія і анатомія чоловічоі та жіночоі репродуктивних 

систем 

1. Назвати складові частини чоловічої статевоі системи, виділити 

репродуктивні органи. 

2. Назвати складові частини чоловічої статевоі системи, виділити 

репродуктивні органи. 

3. Що таке сперматогенез, овуляція? 

4. Назвати органи репродуктивноі системи що одночасно є і 

гормональними. 

РЕФЕРАТ (Завдання) 

Описати методи ділення чоловічої і жіночої клітин. В чому полягає 

різниця між мітозом та мейозом? 

ТЕМА: Статевий розвиток підлітків 

1. Дати визначення поняттю пубертат. Його терміни, ознаки у 

дівчаток та хлопчиків 

2. Назвати причини, що можуть призвести до порушення 

правильного статевого розвитку дитини. Окремо відмітити 

особливості розвитку статевоі системи хлопчиків і дівчаток. 

3. Які залози людини приймають участь у формуванні іі статі? Якій  

гормон є важливою ланкою в зв*язку між ними? 

4. Назвіть основні клінічні ознаки пубертатного періоду. 

5. Сформуйте і опишіть основні відхилення від нормального 

статевого розвитку. 

РЕФЕРАТ(Завдання) 

Що таке «гормональні бурі» у підлітків, як вони проявляються, чим 

викликані, чим відрізняються у хлопчиків і дівчаток. 

 

 

 



ТЕМА: Менструальний цикл (ПИТАННЯ) письмово 

1. Дати визначення поняттю «менструальний цикл» 

2. Назвати правільні терміни його виникнення, тривалості. 

3. Назвати фази менструального циклу (проліферація, секреція, 

десквамація, регенерація) 

4. Що таке овуляція, де і як проходить цей процес, якими 

гормонами регулюється. 

5. Що таке естрогени, андрогени? У людей якої статі і якими 

органи вони продуцюються? 

 

ТЕМА: Діагностика захворювання репродуктивноі системи 

чоловіків і жінок 

1. Назвіть основні симптоми гінекологічних захворювань. 

2. При яких захворюваннях жіночої репродуктивноі системи 

показано УЗД обстеження. 

3. При яких захворюваннях проводяться тести функціональноі 

діагностики? 

4. Що таке вагінальні мазки. 

РЕФЕРАТ(Завдання) 

Описати метод вимірювання базальної температури, 

методику, показання до вживання. 

 

 

 

 

 

 



Тема: Лікування безпліддя 

1. З кого починають лікування, лікують когось одного чи 

пару? 

2. Яке значення в лікуванні безпліддя має правильний спосіб 

життя. 

3. Перелікувати основні методи лікування, розповісти про 

них. 

РЕФЕРАТ(Завдання) 

Народні методи лікування безпліддя 

 

Тема:  ЕКЗ (Завдання) питання письмово 

1. Перелікувати показання для ЕКЗ. 

2. В яких випадках беруть свіжу яйцеклітину, в яких 

заморожену. 

3. Протипоказання для ЕКЗ.  
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