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актуальних проблем репродуктивного здоров’я. Низький рівень обізнаності щодо методів контрацепції
веде не тільки до зростання випадків ранньої, небажаної вагітності, але й до поширення венеричних
хвороб, безпліддя, неадекватної репродуктивної мотивації. Отже, актуальність цієї проблеми очевидна
для сьогоднішньої науки та практики, що й обумовило напрямок нашої роботи.
Аналіз наукових досліджень. Протягом останніх років з’явилися окремі праці вітчизняних
авторів у галузі соціальної гігієни, організації охорони здоров’я, соціології і медицини, присвячені
питанням соціологічного аналізу охорони здоров’я та медицини. Професор В. Кравець зокрема
стверджує, що «соціальне забезпечення репродуктивних прав визначається сьогодні однією із
загальнолюдських цінностей» [4]. У демократичних країнах поважаються і гарантуються репродуктивні
права населення. Громадяни мають право вирішувати питання про те, коли мати дітей, скільки і з яким
інтервалом, а також мають право доступу до інформації, освіти і засобів, які дають можливість
реалізувати це право. Сьогодні мета державної політики повинна бути максимально відкритою й
творчою: кожна людина з дитинства має засвоїти правильну репродуктивну установку — необхідну
умову існування її народу [3]. Збереження репродуктивного здоров’я молоді є одним з основних
завдань керівництва будь-якої сучасної розвинутої держави. Тим не менше, теми здоров’я і комунікації
з приводу репродуктивного здоров’я молоді залишаються практично недослідженими у вітчизняній
науці. Особливо пильна увага повинна приділятися розробленню та реалізації державних програм
формування усвідомленого ставлення молоді до збереження репродуктивного здоров’я, безпечної
сексуальної поведінки, зокрема профілактики ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом) та
СНІД.
Репродуктивна система дуже чутлива до впливу несприятливих факторів середовища. За
твердженням Ревича (2004), на формування екологічно залежної патології репродуктивної системи
впливають специфічні, неспецифічні й конституціональні чинники [7]. Ці порушення проявляються у
вигляді клінічних, патофізіологічних, імунологічних та біохімічних змін, що мають подібні результати
під дією різних чинників довколишнього середовища. Тривогу викликає факт збільшення частоти
інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом [2].
На основі результатів низки досліджень встановлено, що найбільше навантаження на
репродуктивне здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь, оскільки в цьому віці
відбувається бурхливий розвиток індивіда як на соматичному, так і на психічному рівнях з
формуванням усіх функціональних систем організму, в тому числі й репродуктивної, а також зі
становленням когнітивної, емоційно-ціннісної сфер та формуванням цілісної особистості. Саме в цей
період відбувається активний розвиток репродуктивної сфери та формуються основи репродуктивної
поведінки. Тому зрозуміло, що одним з першочергових завдань сучасного суспільства є охорона
здоров’я дівчат —майбутніх матерів, адже гармонійний розвиток у ранньому репродуктивному періоді
багато в чому визначає подальше життя жінки у фізіологічному, психологічному та соціальному
аспектах [1]. Погіршення з року в рік сучасного стану здоров’я молоді зумовлене не лише низьким
економічним рівнем сімей, фізичними та психоемоційними навантаженнями, наявністю стресових
ситуацій та іншими чинниками. Провідну роль відіграють і виявлені ознаки кризових явищ в
ідеологічній та духовній сферах підлітків і молоді, наявність поширення шкідливих звичок та ризикової
поведінки серед цієї категорії [6].
Метою даної статті є: аналіз стану репродуктивного здоров’я студентської молоді, визначення та
обґрунтування чинників, що його детермінують.
Виклад основного матеріалу. До вагомих факторів, що впливають на стан репродуктивного
здоров’я молоді, слід віднести й такі психосоціальні чинники, як вільне ставлення до шлюбу;
недостатній рівень загальної та репродуктивної культури населення; високий рівень штучного
переривання вагітності, що (особливо в ранньому репродуктивному віці) ставить під загрозу
репродуктивні можливості жінки в майбутньому; трансформацію репродуктивної поведінки, що
призводить до збільшення частоти захворювань, які передаються статевим шляхом, та непланованої
вагітності, яка супроводжується великою кількістю ускладнень та недостатньою психологічною та
соціально-економічною підготовленістю молодих жінок до материнства й створення сім’ї [1]. Усе це
свідчить про низький рівень морально-етичних засад і санітарно-гігієнічних знань молоді, що сприяє
розвитку неадекватної репродуктивної поведінки та порушення репродуктивного здоров’я загалом.
Проблемі репродуктивного здоров’я присвячено ряд досліджень сучасних науковців. Зокрема, О.
Горбенко (2007), В. Кукочка (2009), С. Пилипенко (2010) констатують, що в умовах сьогодення 88%
дівчат і 100% юнаків позитивно ставляться до дошлюбних статевих стосунків. Досвід випадкових
статевих контактів зареєстрований серед 35-40% учнівської молоді, приблизно 60% вважають своє
статеве життя регулярним, біля 50% вказують на часті зміни сексуальних партнерів. Серед дівчат, які
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