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Вступ 

        Реалії сьогодення пред’являють нові вимоги до професійної освіти лікарів з урахуванням 

впровадження сучасних стандартів освітнього процесу, прагнення України  до інтеграції у 

Європейський простір, складних соціально-економічних умов, що склалися на теперішній час. Одним 

з ключових завдань медичної освіти є досконале опанування майбутніми лікарями професійними 

компетентностями, що є  запорукою їх уміння вирішувати практичні завдання різної складності на 

основі отриманих знань та навичок, і призване у майбутньому забезпечити успішну професійну 

діяльність. 

        Навчальна дисципліна «Гігієна та екологія» є складовою програми професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». «Гігієна та екологія» є 

обов’язковою дисципліною, що висвітлює закономірності впливу на окремих людей та колективів 

соціальних, природних та штучних чинників навколишнього середовища та методи оцінки стану 

навколишнього середовища з огляду на його потенційну і реальну небезпеку для здоров’я населення, 

об’єктів навколишнього середовища.  

        Дисципліна «Гігієна та екологія» має на меті сформувати у студентів чітке уявлення про фактори 

навколишнього та внутрішнього середовища, закономірності їхнього позитивного та негативного 

впливу на організм для розроблення і впровадження запобіжних та оздоровчих заходів, спрямованих 

на ліквідацію або зменшення впливу негативних чинників або широке використання позитивних 

чинників для збереження та зміцнення здоров’я індивідуума та контингентів населення.  

        Дисципліна «Гігієна та екологія» має  міждисциплінарні  зв’язки  з  такими  дисциплінами,  як  

філософія, соціологія та медична соціологія, інформатика, етика, фізика, біологія, мікробіологія та 

вірусологія, медична та загальна хімія, біоорганічна та біологічна хімія, фізіологія, патологічна 

фізіологія, внутрішні хвороби, радіаційна медицина, медичне право, біоетика. 

         Видами навчальної діяльності студентів 3 курсу, Vсеместру є практичні заняття, лекції та 

самостійна робота; для студентів 6 курсу, XIсеместру - практичні заняття та самостійна робота. 

Контроль рівня знань студентів здійснюється шляхом проведення тестового контролю знань на 

кожному практичному занятті. Оцінка реферативної роботи з сучасних питань гігієни та екології 

проводиться по завершенню тематичних практичних занять з відповідних змістових модулів. Після 6 

курсу студенти складають ліцензований інтегрований іспит «Крок-2», до якого включено тестові 

завдання з дисципліни «Гігієна та екологія». Саме тому особливу актуальність набуває вміння 

студентами розв’язувати ситуаційні завдання/задачі з даного курсу. На  підставі  вищезазначеного  

основною  метою  розробки даних методичних вказівок для студентів 3 та 6 курсів є узагальнення та 

систематизація навчального матеріалу для організації практичних занять та самостійної роботи  

студентів  за  основними  темами дисципліни задля кращого опанування теоретичного матеріалу та 

вирішення ситуаційних завдань/задач,  здійснення контролю рівня знань. Це дозволить більш глибоко 

опанувати дисципліну «Гігієна та екологія», сформувати відповідні уміння, необхідні студентам-

медикам вищого навчального закладу. 
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Ситуаційні завдання/задачі до практичних робіт 

3 курс, Vсеместр 

Практична робота 1. Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків 

Ситуаційні завдання/задачі  

1.  В районну лікарню звернулась дівчинка 12 років. З анамнезу: 3-4 рази на рік хворіє гострими 

респіраторними захворюваннями. Показник довжини тіла дорівнює + 1,5 сигми, показник маси тіла + 

1,1 сигми. Оцініть фізичний розвиток та визначте групу здоров'я.  

2. До підліткового терапевта звернувся хлопчик 15 років зі скаргами на швидку втомлюваність. 

Останні 5 років хлопчик страждає сколіозом та 2 роки хронічним гайморитом. При обстеженні: 

показник довжини тіла дорівнює – 2,1 сигми, показник маси тіла дорівнює – 1,4 сигми, за останні рік 

зріст збільшився на 8 см, число зубів 28, Р2, V1, L1, F0. Оцініть фізичний та біологічний розвиток та 

визначте групу здоров'я. 

3. Обстеження пологових будинків області В. і С. показало, що середній зріст новонароджених в 

області В. дорівнює 51,70,3 см, а в області С. 50,10,4 см. Визначте достовірність отриманих 

результатів та зробіть висновок. 

4. Дослідження показали, що рівень дитячої онкозахворюваності в районі А. 12,70,7 на 100 тис. 

дитячого населення, а в районі Д. 11,50,6 на 100 тис. дитячого населення. Визначте вірогідність 

отриманих результатів та зробіть висновок. 

5. При проведенні комплексного медичного огляду учнів 10 класу гімназії, було виявлено, що 12 

учнів мають хронічні захворювання в стадії компенсації, зі збереженням функціональних 

можливостей організму, 3 учні не мають функціональних та морфологічних відхилень, гострими 

респіраторними захворюваннями хворіють 1-2 рази на рік, 9 мають функціональні та морфологічні 

відхилення, часто і тривало хворіють. Визначте структуру груп здоров'я учнів 10 класу гімназії? 
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Практична робота 2. Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і 

підлітків. Гігієнічна оцінка навчально–виховного режиму дітей різних вікових груп 

 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Поглиблене психофізіологічне обстеження дівчинки 6 років показало, що при оцінці механічної 

пам’яті було 8 вірно відтворених цифр, при оцінці вербально–логічної пам’яті – 7 вірно відтворених 

слів, при оцінці образної пам’яті 7 вірно відтворених фігур, при оцінці вербально-логічного мислення 

набрала 10 балів. Оцініть наведені дані. 

2. Керуючись Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти дайте гігієнічну 

оцінку розкладу учнів 10 класу ліцею № 13 міста N, що навчаються в І зміну при п’ятиденному 

робочому тижні, початок занять о 8.00. Час уроків:  

1 [08:00-08:45],  

2 [08:55-09:40],  

3 [09:50-10:35],  

4 [10:50-11:35],  

5 [11:45-12:30],  

6 [12:40-13:25],  

7 [13:40-14:25]. 

Учні 10 класу навчаються за наступним розкладом: 

Понеділок 

1. Математика 

2. Англ. мова 

3. Фізика і астрономія 

4. Фізкультура 

5. Захист України 

6. Історія України 

7. Укр. література 

Вівторок 

1.Інформатика 

2. Зарубіжна література 

3. Географія 

4. Німецька мова 

5. Німецька мова 

6. Фізика і астрономія 

7. Хімія 

Середа 

1. Англ. мова 

2. Англ. мова 

3. Математика 

4. Англ. мова 

5. Англ. мова 

6. Фізкультура 

7. Громадянська освіта 
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Четвер 

Інформатика  

Англ. мова 

Англ. мова 

Хімія 

5. Фізика і астрономія 

6.Всесвітня історія 

7. Біологія і екологія 

П’ятниця 

Географія  

Математика  

Біологія і екологія  

Німецька мова 

Мистецтво 

Укр. література 

Фізкультура 

Громадянська освіта 

 

3. Дайте гігієнічну оцінку режиму дня учня 5 класу, що навчається в ІІ зміну: прокидається о 09.00, 

ранковий туалет - 9.00-9.30, сніданок - 9.30-10.00, перегляд телепередач - 9.30-11.00, підготовка 

уроків 11.00-12.30, прогулянка 12.30-13.30, обід 13.30-14.00, дорога до школи 14.15 -14.30, заняття в 

школі 14.35-20.00, дорога до дому 20.05-20.20, вечеря 20.30-21.00, перегляд телепередач, комп’ютерні 

ігри 20.30-23.30, вечірній туалет 23.30-23.50, сон 23.50-9.00. 

4. Під час виконання тесту Керна-Ірасека хлопчик 5,5 років набрав: 1) малювання людини – 4 бали; 2) 

перемальовування короткої фрази з 4 слів – 4 бали; 3) перемальовування групи крапок – 3 бали. 

Хлопчик часто і тривало хворіє гострими респіраторними захворюваннями, має функціональні та 

морфологічні відхилення. Визначте групу здоров'я та оцініть готовність до навчання в школі, 

сформулюйте за необхідності медико-гігієнічні рекомендації. 

5. В підготовчій групі дитсадка досліджували готовність дітей до вступу в школу. Результати 

показали, що 10 дітей за тестом Керна Ірасека набрали від 6 до 10 балів, 6 – до 5 балів, і 4 – понад 11 

балів. Оцініть готовність дітей підготовчої групи до навчання в школі і представте їх у відсотковому 

відношенні. 
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Практична робота 3. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб в харчових 

речовинах 

 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Визначте КФА, основний обмін та добові енерговитрати штукатурниці 35 років, маса тіла 65 кг. 

2. Визначте КФА, основний обмін, добові енерговитрати та розрахуйте потреби в білках, в тому числі 

тваринного походження, жирах, в тому числі рослинних та вуглеводах лікаря-хірурга 42 років, маса 

тіла 75 кг. 

3. Визначте основний обмін жінки 76 років, з масою тіла 78 кг та зростом 162 см.  

4. Визначте основний обмін водія 25 років, маса тіла якого 77 кг, зріст 189 см. 

5. Жінка 56 років страждає ожирінням ІІ ступеня, перенесла запалення легень, призначалася 

антибіотикотерапія.  

Надайте рекомендації щодо раціону. 
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Практична робота 4. Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Дівчинка 5 років часто хворіє простудними захворюваннями, має гіпотрофію І ст. Батьки 

звернулися до лікаря з приводу відсутності в дитини апетиту під час прийому їжі та з проханням 

надати рекомендації щодо дієти. Виходячи з принципів раціонального харчування та режиму дня 

визначте оптимальні для дитини цього віку: кількість прийомів їжі, інтервали між прийомами їжі, 

розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі у відсотковому відношенні та сформулюйте 

дієтичні рекомендації. 

2. Чоловік 67 років поступив в терапевтичне відділення з діагнозом: ішемічна хвороба серця: 

стабільна стенокардія напруження, II ФК. Кардіосклероз. При обстеженні: маса тіла 85 кг, зріст 168 

см. Визначте нормальну масу тіла, максимально допустиму масу тіла для даного віку та оцініть стан 

харчування. 

3. До лікаря дієтолога звернулася жінка 35 років з проханням оцінити стан її харчування та при 

необхідності надати рекомендації щодо дієти. Об’єктивно: зріст 158 см, вага 64 кг, обвід грудної 

клітини 96 см. Оцініть стан харчування та гармонійність статури, визначте ідеальну масу тіла, при 

необхідності надайте рекомендації. 

4. Чоловік 72 років звернувся до сімейного лікаря з проханням оцінити стан його харчування та 

визначити оптимальну для його віку масу тіла. При обстеженні: зріст 172 см, маса тіла 65 кг, обвід 

грудної клітини 93. Визначте стан харчування та оптимальну масу тіла чоловіка.  

5. Жінка 75 років страждає ожирінням ІІ ст. Звернулася до лікаря зі скаргами на задишку при ходьбі 

та проханням надати дієтичні рекомендації. Визначте раціональний режим харчування жінки: 

кратність, години прийому їжі, інтервали між прийомами та розподіл добового раціону у 

відсотковому відношенні та оптимальний продуктовий набір. 
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Практична робота 5. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних 

підрозділів лікарні за матеріалами проекту 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. В області N. планується будівництво онкологічного диспансеру заміського типу на 550 ліжок з 

поліклінікою. Розрахуйте площу земельної ділянки під забудову.  

2. Під будівництво онкологічного диспансеру області N. виділили земельну ділянку площею  6,5 га. 

Які функціональні зони слід розмістити на цій ділянці.  

3. Під будівництво онкологічного диспансеру заміського типу на 550 ліжок з поліклінікою в області 

N. виділили земельну ділянку площею  6,5 га.Визначте щільність забудови лікарняної ділянки, площу 

зелених насаджень, господарського двору та садово-паркової зони. 

4. Визначили стан природного освітлення лікарняної палати: в палаті 2 вікна, орієнтація вікон 

південно-західна. Коефіцієнт природної освітленості - 1,7%, світловий коефіцієнт - 1:3, кут падіння – 

25, кут отвору – 6, коефіцієнт заглиблення – 1,75. Дайте гігієнічну оцінку природного освітлення.  

5. Під забудову дитячої міської лікарні № 2 на 320 ліжок необхідно обрати земельну ділянку. Яка 

повинна бути мінімальна площа цієї ділянки?  
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Практична робота 6. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних 

працівників у лікувально-профілактичних закладах 

Ситуаційні завдання/задачі  

 

1. Санітарне дослідження ступеня чистоти повітря маніпуляційної проводилося до та після санації: до 

санації загальне мікробне число 1800 на м3, в тому числі гемолітичного стрептокока 12 на м3. Після 

санації мікробне число 300 на м3, гемолітичного стрептокока 3 на м3. Оцініть ступеня чистоти повітря 

маніпуляційної до та після санації та ефективність санації. 

2. Санітарне дослідження природного освітлення операційної за допомогою люксметра показало: 

освітленість біля внутрішньої стіни – 350 лк , біля зовнішньої  - 15 000 лк.Чи достатнє природне 

освітлення для даного виду приміщень? 

3. Визначте світловий коефіцієнт для палати розміром 5,3 м х 3,1 м, з одним вікном розміром 1,5 м х 

2,2 м та надайте гігієнічну оцінку. 

4. Проводили санітарну оцінку мікроклімату лікарняної палати в осінньо-зимовий період: 

температура повітря 22 С, відносна вологість повітря – 35 %, швидкість руху повітря в палаті 0,06 

м/с, концентрація СО2 0,05 %. Визначте, чи відповідає мікроклімат палати гігієнічним нормам? 

5. Перед операцією провели бактеріологічне дослідження повітря за допомогою приладу Кротова 

(швидкість посіву 10 л/хв протягом 5 хв). Через 24 години на МПА у чашці Петрі проросло – 15 

колоній, гемолітичного стрептокока не виявлено. Визначте ступень чистоти повітря операційної. 
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6 курс, XIсеместр 

Практична робота 1.Методологічні та методичні основи вивчення впливу комплексу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я населення 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Лікар з комунальної гігієни отримав результати лабораторного аналізу забруднення 

атмосферного повітря в місті Н. в зоні впливу магістральних вулиць району К. з 

інтенсивністю транспортного потоку 1200 авт./год., на відстані  50 метрів від проїзної 

частини. За статистичними даними, характерним є збільшення специфічної та 

неспецифічної захворюваності населення, що мешкає в даному районі. Яка кратність 

перевищення ГДК атмосферних забруднювачів в місті Н., районі К.? 

2. Населення селища Р. звернулось до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу білих та 

жовтих плям на емалі зубів, їх руйнування. Населення використовує для приготування їжі 

воду з шахтного колодязя.   Лікар запідозрив питну воду, як причину патології зубів. 

Лікарю необхідно також обґрунтувати профілактичні заходи щодо зниження 

захворюваності на патологію зубів. Визначте мету, завдання, складіть програму  

гігієнічного дослідження з аналізом даних. 

3. Населення району В., міста Н., звернулось до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу 

білих смуг на емалі зубів з деструкцією їх твердих тканин. Населення використовує для 

приготування їжі воду з шахтного колодязя.  Лабораторний аналіз проб води показав 

підвищений вміст фтору. Сила зв’язку за коефіцієнтом лінійної кореляції (r) оцінена як 

сильна, пряма. Вкажіть гігієнічний норматив для вмісту фторидів у воді питній та 

значення коефіцієнту лінійної кореляції. 

4. Проведено комплексне клініко-гігієнічне дослідження захворюваності на хронічний 

бронхіт серед населення міста Н. Встановлені наступні фактори розвитку хронічного 

бронхіту: стаж хвороби понад 3 років, активне паління, зниження потенціалу проліферації 

епітелію бронхів, кратність перевищення ГДК за основним забруднювачем атмосферного 

повітря діоксидом сірки у 6 разів. Визначте статистичний метод для побудови 

прогностичної моделі щодо ймовірності формування хронічного бронхіту залежно від 

вказаних предикторів.  

5. Визначте взаємозв’язок між ефективністю аспіраційних систем на підприємстві Н. та 

захворюваністю робітників на бронхіальну астму. 

 

Цех Ефективність 

аспіраційних 

систем,%  

Захворюваність, %0 Порядкові 

номери, ранги 

Різниця 

рангів, 

(х-у) 

Квадрат 

різниці 

рангів 

 х у х у d d2 

1 45 13 1 2 1 1 

2 50 65 2 5 3 9 

3 78 70 3 6 3 9 

4 80 20 4 3 1 1 

5 90 55 5 4 1 1 

6 95 10 6 1 5 25 
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Практична робота 2. Методика вибору зон спостереження. Методи комплексної гігієнічної 

оцінки стану навколишнього середовища 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лікар здійснив статистичний аналіз облікових документів і розрахував такі показники: 

первинна захворюваність мешканців міста Н. на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), 

загальна захворюваність мешканців міста Н. на ГРВІ, частота випадків непрацездатності 

мешканців міста Н. на ГРВІ, частота днів непрацездатності мешканців міста Н. на ГРВІ.  

Визначте метод статистичного дослідження та спосіб його реалізації.  

2. Описати схему гігієнічного дослідження щодо виявлення впливу підвищеного вмісту свинцю 

у питній воді мешканців міста К. на захворюваність на сатурнізм.  

3. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на задишку, кашель з виділенням мокроти, 

підвищення температури тіла, загальну слабкість. В результаті клініко-діагностичного 

дослідження встановлено діагноз: загострення хронічного обструктивного бронхіту  в стадії 

декомпенсації. Визначте групу здоров’я. 

4. Органами державної влади, що здійснюють контроль стану атмосферного повітря є 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони 

здоров’я (МОЗ), Державна служба України з надзвичайних ситуацій. При цьому функція МОЗ 

реалізується шляхом здійснення загальної організації та координації суб’єктів моніторингу 

атмосферного повітря. Знайдіть помилкове твердження в задачі.  

5. Органи державної влади, що здійснюють контроль стану атмосферного повітря надають 

відповідну інформацію за допомгою інформаційних технологій про забруднювачі з певною 

періодичністю. Наприклад, дані щодо вмісту в атмосферному повітрі діоксиду сірки та оксиду 

вуглецю, інформація щодо можливих змін якості повітря надаються кожного тижня. Оцініть 

режим оприлюднення інформації про якість атмосферного повітря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота 3. Методика розрахунку інтегрального індексу здоров’я та оцінки кількісних 

показників стану здоров’я населення у зв’язку з впливом навколишнього середовища 
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Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лікар здійснив інтегральну оцінку стану здоров’я дітей середньої школи № 10 м. Києва, 

здійснивши якісний аналіз. Які показники в результаті цього аналізу отримав лікар?  

2. Лікар отримав результати клінічного дослідження мешканців району Н.: 

a) 50% населення мали хронічні хвороби в стадії компенсації,  

b) 30% населення хворіли більше 3 разів на ГРВІ, але жодних  відхилень від норми не 

виявлено,  

c)  20% населення на момент обстеження були здорові за даними клініко-діагностичних 

обстежень.  

Визначте групи здоров’я. 

3. При оцінці стану здоров’я учнів 9–11 класів лікар за даними поглибленого клінічного та 

інструментального дослідження розподілив учнів на групи здоров’я. Який недолік цього 

методу для використання у педіатричній практиці? Яке дослідження необхідно провести 

додатково для комплексної оцінки стану здоров’я  підлітків?   

4. Лікар отримав результати щодо забруднення атмосферного повітря: речовина №1 – кратність 

перевищення ГДЗ 3,2 раза, процент випадків перевищення ГДЗ 6; речовина №2 – кратність 

перевищення ГДЗ 9,1 раза, процент випадків перевищення ГДЗ 30; речовина №3 – кратність 

перевищення ГДЗ 7,2 раза, процент випадків перевищення ГДЗ 11. Визначте рівень 

забруднення та ступінь небезпечності речовин №№1, 2, 3. 

5. Лікар отримав результати лабораторного аналізу води озера та здійснив інтегральну 

характеристику забруднення води, розрахувавши індекс забруднення вод (ІЗВ): проба №1 

ІЗВ=0.2, проба №2 ІЗВ=1,5, проба води №3 ІЗВ=6,3, проба води №4 ІЗВ=8,  проба води №5 

ІЗВ=4. Оцінити якісний стан води у озері. 
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Практична робота 4. Методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на 

здоров’я людини 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. До лікаря звернувся пацієнт 55 років зі скаргами на біль у суглобах, підвищення 

артеріального тиску, головний біль. Прояви хвороби пов’язує зі змінами погодних умов 

(сильний вітер, дощ). Лікарем виявлено виражену геліометеотропну реакцію. Опишіть 

принципи профілактики геліометеотропних реакцій.  

2. Лікар отримав результати медико-метеорологічного прогонозування: значення атмосферного 

тиску складає 757 мм.рт.ст., перепад тиску 7 мм.рт.ст., швидкість руху повітряних мас 4,0 м/с, 

перепад температури до 200С, вміст кисню більше 450 мг/л. Регіональні зміни погодних умов  

виражені не сильно, спостерігається змінна хмарність, опади не тривалі. Визначте тип погоди.  

3. Лікар отримав результати медичної класифікація погоди: нестійка «спастичного» типу з 

елементами погоди «гіпоксичного» типу. Дайте характеристику синоптичної ситуації. 

4. Лікар отримав результати міждобової мінливості основних метеорологічних елементів в 

(холодний період року): атмосферний тиск (мб),↓,1,5; температура повітря (градуси, 0С), 1,0; 

абсолютна вологість повітря(мб), 0,2; відносна вологість повітря (%), 5%; кількість кисню в 

повітрі (г/м3), 2,1. Визначте вираженість міждобової мінливості елементів погоди.  

5. Лікар призначив хворому М. сезонну профілактику геліометеотропних реакцій. Опишіть її 

суть. 
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Практична робота 5. Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища та 

його гігієнічна оцінка 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лікарю необхідно визначити концентрацію ацетону у повітрі робочої зони. Який прилад 

необхідно використати?  

2. Відомо, що у повітрі міститься велика кількість органічних продуктів обміну (окис вуглецю, 

ацетон, органічні кислоти та ін.). Для оцінки якості повітря житлових приміщень 

використовують інтегральний кількісний показник. Назвіть цей показник, його граничні 

значення.  

3. Регулювальник руху скаржиться на головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження 

пам’яті і уваги, задишку, біль у ділянці серця. Назвіть ймовірну причину цих скарг.  

4. Відомо, що забруднення атмосферного повітря певним хімічним елементом, що міститься у 

викидах автотранспорту, призводить до накопичення його у внутрішніх органах (нирки, 

печінка, селезінка). Цей елемент також має властивості протоплазматичної отрути, 

призводить до функціональних змін вищої нервової діяльності. Клінічно це отруєння 

проявляється порушенням сну, головним болем, роздратованістю, загальною слабкістю. 

Назвіть ймовірний етіологічний чинник отруєння.  

5. Основний державний орган, що здіснює управляння за станом атмосферного повітря є  

Кабінет Міністрів України. Місцеві державні адміністрації не приймають участь у 

державному управлінні за станом атмосферного повітря.  Оцініть правильність твердження та 

обґрунтуйте відповідь 
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Практична робота 6. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози 

ультрафіолетової радіації 

 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лікар провів дослідження з визначення еритемної дози ультрафіолетового опромінення 

(УФО) у хлопчика 10 років, якій приїхав з відпочинку з моря (хлопчик засмаглий).  Лікар 

закріпив біодозиметр М.Ф. Горбачова на зовнішній частині передпліччя на відстані 70 см від 

штучного джерела УФО. Прогрів лампу 3 хвилини, кульковою ручкою зробив відмітки на 

шкірі щодо  розташування і номера вікон. Потім відчинив кожне вікно на 1 хвилину. 

Контроль еритеми провів через 5 годин після опромінення. Еритемну дозу визначив  за 

номером віконця, де було найменше почервоніння шкіри. Оцініть правильність визначення 

еритемної дози УФО.   

2. Для профілактики світлового голодування лікар призначив жінці курс опромінення штучним 

джерелом УФО у фотарії. Попередньо була визначена біологічна доза УФО, найменша 

еритема з’явилась під віконцем № 3. Визначте профілактичну дозу УФО.  

3. Лікар призначив пацієнту, який страждає на захворювання кардіоваскулярної системи на 

початковій стадії у стані ремісії, курс вторинної геліопрофілактики. Пацієнт тимчасово 

вживає сульфаніламідні препарати. Лікар рекомендував проводити курси 4 рази на рік у 

жовтні, грудні, лютому та квітні, тривалістю 1 місяць. Лікар також призначив аскорбінову 

кислоту у дозировці 150 мг/добу під час проведення геліопрофілактики, протипоказань для 

призначення аскорбінової кислоти немає.  Оцініть правильність проведення  курсу 

геліопрофілактики.  

4. Для профілактики рахіту хлопчику 6 місяців було призначено курс УФО разом з курсом 

холекальциферолу. Який спектр УФО чинить антирахітичну дію?  

5. Пацієнт страждає на дифузний токсичний зоб, туберкульоз легень в активній фазі з 

надлишковою масою тіла та гіперхолестеринемією. Лікар призначив йому курс 

геліопрофілактики. Оцініть призначення лікаря.  
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Практична робота 7. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою 

профілактики захворювань і санації повітряного середовища 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лампа бактерицидна генерує ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 210 нм, 

медична сестра провела опромінення палати протягом 1 години. Визначте мету опромінення.  

2. Проведена оцінка мікробного забруднення повітря операційної до та після операції. Отримані 

наступні показники мікробного числа (М.ч.)  та кількості гемолітичного стафілокока (Г.С.):  

До операції: М.ч.= 350 КУО у м3 , Г.с.= відсутній, після операції: М.ч.= 700 КУО у м3, Г.с.= 1 

КУО у м3 . Оцініть ступінь чистоти повітря в операційній.  

3. Студент отримав завдання розрахувати ступінь ефективності санації повітря палати. Він 

визначив ступінь ефективності як число, яке показує, у скільки разів в результаті санації 

зменшилось число колоній мікроорганізмів, які проросли на чашках Петрі, засіяних повітрям 

до та після опромінення ЛБ-30. В результаті отримав число 3. Оцініть правильність дій 

студента.  

4. Студент отримав результати лабораторного дослідження повітря маніпуляційного кабінету, і 

розрахував ступінь (С.Е.) та коефіцієнт ефективності (К.Е.) санації маніпуляційного кабінету: 

СЕ=95%, КЕ=7. Оцініть результати. 

5. Визначте тривалість геліопрофілактики для дитини 5 років у серпні за умови сонячної погоди 

з 16-17 години, що мешкає у Північному регіоні України (з використанням розрахункового 

методу визначення доз профілактичного УФО при проведенні сонячних та небесних ванн за 

допомогою таблиць).  
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Практична робота 8. Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, 

працездатність і здоров’я населення 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. У тропічному регіоні у районі Н. зареєстровані наступні середньодобові показники 

мікроклімату: температура повітря +45 0С, відносна вологість повітря 18%, швидкість руху 

повітря 4,0 м/с. За допомогою якого механізму організм буде підтримувати тепловий баланс в 

даних умовах?   

2. При будівництві школи в Нігерії, будівельник працював на постійному робочому місті в 

умовах недостатньо вентильованого приміщення (температура повітря +60 0С, відносна 

вологість повітря 85%, швидкість руху повітря 0 м/с, інтенсивність інфрачервоного 

випромінення 5000 Вт/м2). Раптом у будівельника з’явився головний біль, запаморочення, 

відчуття жару, серцебиття. Температура тіла 40 0С, ЧСС=150 уд./хв. Який стан ймовірно 

розвинувся у будівельника? Надайте відповідні рекомендації для попередження цього стану.  

3. Лікар, використавши показання сухого та волого термометрів, кульового чорного 

термометру, розрахував вологу кульову температуру (за методикою Яглоу та Мінарда, 1955). 

Їі значення дорівнює 370. Чи може людина працювати при такій температурі в умовах 

тропічного клімату? 

4. Студент отримав наступні характеристику клімату: коливання середньорічної температури 

від +24 до +290С. Середньомісячна температура протягом року характеризується невеликою 

амплітудою між найтеплішим від +27 до +280С і найхолоднішим від +24 до +250С місяцями. 

Вологість повітря 90%. Який клімат описано? 

5. Лікар розрахував необхідну кількість потовиділення в г/годину. Потім цей показник було 

використано для оцінки необхідної кількості води для попередження дегідратації організму в 

умовах тропіків. Назвіть цей показник.  
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Практична робота 9. Гігієнічні особливості забудови міст у тропічних регіонах. Гігієнічні 

вимоги до одягу, тканин і взуття  

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Лікар отримав генеральний план району міста Н. у тропічному регіоні з наступним 

зонуванням: промислова зона, зона транспортних комунікацій, житлова зона, зона 

відпочинку. Оцініть правильність зонування району міста Н.  

2. У місті К., що розташоване у місцевості з вологим тропічним кліматом, планується 

будівництво дитячого садка. Визначте місця, де будівництво дитячого садка не є 

рекомендованим.  

3. Лікар провів санітарно-гігієнічну експертизу взуття. Взуття виготовлено з синтетичного 

полімерного матеріалу і призначене для використання в тропічних регіонах. Оцініть 

доцільність носіння такого взуття. 

4. Для проведення санітарно-гігієнічної експертизи  лікар оцінив якість тканини зразка №1. Які 

показники враховують при гігієнічній оцінці тканин?  

5. Лікар отримав для проведення санітарно-гігієнічної експертизи  взуття дитяче. Яким вимогам 

повинно відповідати взуття?  
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Практична робота 10. Гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах 

тропічного клімату 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Мандрівник, що подорожує тропічними регіонами Африки, використав для дезінфекції 

води для пиття з децентралізованого джерела водопостачання наступний режим: розчин 

йоду 10%, 16 крапель на 2 літри води, температура води 250С, час експозиції – 40 хвилин. 

Оцініть режим дезінфекції води питної. Кому цей метод дезінфекції води 

протипоказаний?  

2. У воді у пробі №1, призначеної для централізованого водопостачання, в результаті 

лабораторного аналізу були визначені водорості та гриби. Для дезінфекції використали 

ультрафіолетове опромінення. Визначте режим дезінфекції відповідно до рекомендацій 

ВООЗ, 2017.  

3. Лікар отримав результати лабораторного аналізу води з озера у місті Н., в якому 

виявлений підвищений вміст нітратів, аміак та нітрити –відсутні. Про що свідчить 

результат лабораторного аналізу води? 

4. У місті Н. (аридний тропічний регіон) використовується вода з шахтного колодязя для 

приготування сумішей для харчування немовлят.  Лікарем загальної практики виявлено 

«синдром блакитної дитини». Чим обумовлений цей синдром? 

5. У тропічному регіоні Н. для приготування їжі використовується вода з централізованого 

джерела водопостачання. Населення скаржиться на проноси, наявність гіркого присмаку у 

воді. Мікробіологічні показники якості води не перевищують нормативні значення. 

Виявлена корозія розподільчої системи водопроводу. Що, ймовірно, стало причиною 

проносів у населення?  
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Практична робота 11. Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування 

населення тропічних регіонів 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. У дитини 1 року запідозрено квашіоркор. Лікар оцінив забезпеченість організму білками 

дитини  за показником білкового харчування (ПБХ). Виявлено глибокий розлад харчування. 

Яке значення ПБХ відповідає цьому розладу?  

2. У мешканця міста Н., що мешкає в Полінезії, лікар визначив масово-ростовий індекс Кетле, 

його значення дорівнює 18,0. Дайте оцінку стану харчування.  

3. Лікар оцінив добові енерговитрати у медичної сестри, що працює у шпиталі у місті К. в 

Індонезії. За табличними даними він знайшов перше число (А), потім друге число (В), 

розрахував основний обмін. Потім додав енерговитрати на специфічно-динамічну дію їжі 

(СДД), і розрахував добові енерговитрати медичної сестри, враховуючи дані антропометрії та 

добового хронометражу. Як називається метод, що використав лікар? Яке значення складає 

СДД від основного обміну?  

4. Лікарем-лаборантом для оцінки в’язкості  какао-масла було використано прилад, принцип дії 

якого полягає у пропусканні потоку рідини через капіляр з вимірюванням часу витікання 

рідини. Який прилад було використано?  

5. Для забезпечення якості рибної продукції на виробництві впроваджено систему аналізу  

ризиків  за  критичними контрольними  точками для  визначення  шкідливих  факторів або  

хімічних  властивостей  харчової  продукції,  які  можуть  вплинути  на безпеку харчової 

продукції. Як називається ця система?  
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Відповіді та алгоритм вирішення ситуаційних завдань/задач 

3 курс, Vсеместр 

Практична робота 1. Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: розвиток вище середнього, ІІ група здоров'я.  

2. Відповідь: фізичний розвиток низький, біологічний розвиток відстає від календарного віку, ІІІ 

група здоров'я.  

3. Відповідь: критерій Ст’юдента для середніх величин визначаємо керуючись формулою: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

MM

+

−
 = 

22 0,40,3

50,151,7

+

−
 = 

0,5

1,6
 = 3,2 

 

Критерій Ст’юдента дорівнює 3,2, отже результати достовірні. Зріст новонароджених в області С. 

відстає від зросту новонароджених області В., що потребує додаткового дослідження факторів, які 

можуть спричинити дані відмінності та розробки заходів щодо усунення їх впливу. 

4. Відповідь: критерій Ст’юдента для відносних величин визначаємо за формулою: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

P

+

− P
= 

22 0,60,7

11,512,7

+

−
 = 

0,92

1,2
 = 1,3 

Критерій Ст’юдента дорівнює 1,3, отже рівень дитячої онкозахворюваності не суттєво 

відрізняється в районі А. та Д. 

5. Відповідь: 3 учні із 24 відносяться до І групи здоров'я (12,5 %), 9 – до ІІ групи (37,5 %) і 12 до 

ІІІ групи (50%). 

Практична робота 2. Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і 

підлітків. гігігієнічна оцінка навчально–виховного режиму дітей різних вікових груп 

 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: продуктивність механічної пам’яті визначаємо за формулою: 

ПМП = 
n

ас −
 100 % = 

10

28−
 100 % = 40 % 

ПМП 60% вважається середньою. 

Продуктивність вербально–логічної пам’яті обчислюємо за формулою: 

ПВЛП = 
n

ас −
 100 % = 

10

37 −
 100 % = 60 % 

ПВЛП 40% вважається низькою. 
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Продуктивність образної пам’яті вираховуємо за формулою: 

ПОП = 
n

ас −
 100 % = 

9

27 −
 100 % = 55,6 % 

ПОП 55,6 % вважається середньою. 

Вербально-логічне мислення – результат 10 балів оцінюється як середній. 

2. Відповідь: початок навчального дня та тривалість навчальних занять відповідають Санітарному 

регламенту, проте тривалість великої перерви між третім і четвертим уроком повинна бути не менше 

30 хв (для прийому їжі), або ж дві перерви по 20 хв після третього та четвертого навчальних занять. 

Навчальні заняття, що вимагають значного розумового напруження для учнів 5-11 класів слід 

проводити на 2-4 навчальних заняттях, тому в понеділок та середу математику та англійську мову 

бажано поставити 2-4 уроком, так само німецьку та англійську мову з 5 уроку у вівторок та середу 

перенести на 2-4. Декілька навчальних предметів з високим ступенем інтелектуального 

навантаження, до яких необхідна тривала самопідготовка, не повинні ставитися в один день, цей 

принцип порушено в середу – чотири уроки англійської мови та математика. Розумова діяльність 

учнів наближається до низької в кінці тижня (п’ятниця), проте в цей день найбільша кількість уроків 

за розкладом.  

Висновок: з метою попередження нервово-емоційного перенавантаження, емоційного вигорання 

учнів та дотримання режиму дня (час для обіду) до даного розкладу необхідно внести зміни. 

3. Відповідь:режим дня п’ятикласника потребує певних змін. Прокидається о 9.00, потрібно о 

7.00, досить багато часу витрачає на перегляд телепередач та комп’ютерні ігри – 4 год 30 хв на добу, 

заняття в ІІ зміну розпочинаються пізніше, ніж це передбачено Санітарним регламентом. На свіжому 

повітрі буває близько 1 год 30 хв на день, замість передбачених 3 год, недостатня рухова активність, 

не відвідує жоден гурток, пізній відхід до сну – 23.50, замість 21.30. 

4. Відповідь: ІІ група здоров'я, низька готовність до навчання в школі. Рекомендується: 

загартування, вітамінотерапія, підготовка дитини в дошкільних закладах та вдома до навчання в 

школі. 

5. Відповідь: 6 дітей із 20 мають високу готовність (30%), 10 – середню готовність (50%) і 4 – 

низьку готовність (20%). 

Практична робота 3. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб в харчових 

речовинах 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: штукатурниця відноситься до IV групи фізичної активності (важка фізична праця), 

КФА для даної групи для жінок дорівнює 2,2. Основний обмін визначаємо за таблицею, для жінки 35 

років з масою тіла 65 кг дорівнює 1410 ккал. Добові енерговитрати визначаємо шляхом за формулою: 

Добові енерговитрати = ОО х КФА = 1410 х 2,2 = 3102 ккал. 

2. Відповідь: лікар-хірург відноситься до IІІ групи фізичної активності (праця середньої важкості), 

КФА для даної групи дорівнює – 1,9. Основний обмін визначаємо за таблицею, для чоловіка 42 років 

з масою тіла 75 кг дорівнює 1620 ккал. Добові енерговитрати = ОО х КФА = 1620 х 1,9 = 3078 ккал.  

Добові енерговитрати повинні компенсуватися за рахунок білків, в тому числі, тваринного 

походження; жирів, в тому числі, рослинних; та вуглеводів у визначеному відсотковому 

співвідношенні. Виходячи з цього: 
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- за рахунок білків:  3078 – 100 % 

х   − 12 %  

х = 
100

123078 
= 369,4 ккал 

 за рахунок жирів (25%) – 769,5 ккал; 

 за рахунок вуглеводів (63%) – 1939,1 ккал. 

Масу білків, жирів та вуглеводів визначаємо виходячи з їх калоричних коефіцієнтів.  

Таким чином раціон лікаря-хірурга 42 років, з масою тіла 75 кг та добовими енерговитратами 

3078 ккал повинен містити: 

 білків = 
1,4

4,369
 = 90,1 г;  

 жирів = 
3,9

5,769
 = 82,74 г;  

 вуглеводів = 
1,4

1,1939
 = 472,95 г;  

 тваринних білків = 
100

551,90 
 = 49,56 г;  

 рослинних жирів = 
100

3074,82 
 = 24,82 г.  

3. Відповідь: основний обмін (на основі маси тіла і зросту) для жінки 76 років визначається за 

формулою: 

9,2 х МТ + 637 х ЗР – 302 = 9,2 х 78 + 637 х 1,62 – 302 = 717,6 + 1031,94 – 302 = 1448 ккал. 

4. Відповідь: основний обмін (на основі маси тіла і зросту) для чоловіка 25 років визначається за 

формулою: 

 15,4 х МТ – 27 х ЗР + 717 = 15,4 х 77 – 27 х 1,89 + 717 = 1185,8 – 51,03 + 717 = 1852 ккал. 

5. Відповідь: збільшити у харчовому раціоні кількість кисломолочних продуктів (кефір, ряжанка, 

йогурт, сир кисломолочний нежирний), збільшити кількість овочів та фруктів, зменшити калорійність 

раціону. 

Практична робота 4. Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: рекомендовано: 5 разове харчування з інтервалами між прийомами їжі 3 год. За 

окремими прийомами їжі відсоткове співвідношення наступне:  

перший сніданок о 8.00 – 20% добового раціону;  

другий сніданок - 11.00 – 15 %; 

обід – 14.00 – 30%; 

полудень – 17.00– 15 % 

вечеря – 20.00 – 20 %. 
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Рекомендуються висококалорійна дієта, продукти з високим вмістом вітамінів та мінералів. В 

осінньо-зимовий період вживання в профілактичних дозах вітаміно-мінеральних комплексів. 

2. Відповідь: нормальну масу визначимо за індексом Брока. Для даного зросту визначається за 

формулою: МТ = ЗР – 105 = 168-105 = 63 кг. 

Максимально допустиму для даного віку визначаємо за таблицею – 76 кг. 

Для оцінки стану харчування визначимо біомасіндекс (ВМІ) за формулою: 

ВМІ = 
2ЗР

МТ
 = 

268,1

85
 = 

82,2

85
 = 30,14, що відповідає ожирінню ІІ ст. 

3. Відповідь: для оцінки стану харчування визначимо біомасіндекс за формулою: 

ВМІ = 
2ЗР

МТ
 = 

258,1

64
 = 

5,2

64
 = 25,6, що відповідає ожирінню І ст. 

Гармонійність статури визначаємо за формулою:  

ГС = 100
ЗР

А
 = 100

158

96
  = 60,76 – статура дисгармонійна, надлишковий розвиток. 

Ідеальну масу тіла відповідно зросту визначаємо за таблицею. Для жінок гіперстеніків дорівнює – 

63,1 кг. 

Комплексна оцінка харчового статусу та гармонійності статури показала, що хоча біомасіндекс 

відповідає ожирінню І ст., проте враховуючи розвиток статури, для даного зросту маса близька до 

ідеальної. 

4. Відповідь:  

для оцінки стану харчування визначимо біомасіндекс за формулою: 

ВМІ = 
2ЗР

МТ
 = 

272,1

65
 = 

96,2

65
 = 21,96, що близько до оптимальної середньої величини адекватного 

харчування. 

Гармонійність статури визначаємо за формулою:  

ГС = 100
ЗР

А
 = 100

172

93
  = 54 – статура гармонійна. 

Ідеальну масу тіла визначаємо за таблицею для нормостеніків – 69,7 кг. 

Отже харчування чоловіка є адекватним, маса тіла з врахуванням віку близька до оптимальної. 

5. Відповідь: рекомендується 3-х разове харчування з інтервалами 5 годин між прийомами їжі: 

Сніданок – 8.00 – 30 % добового раціону; 

Обід – 13.00 – 45 % добового раціону; 

Вечеря – 18.00 – 25 % добового раціону. 
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Виключити перекуси, обмежити солодощі, гострі, солоні продукти, хлібо-булочні вироби, жирну 

та смажену їжу. Збагатити раціон нежирними молочно-кислими продуктами, нежирним м’ясом, 

фруктами та овочами. 

 

Практична робота 5. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів 

лікарні за матеріалами проекту 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: для лікарень загального типу з кількістю ліжок від 500 до 600 площа земельної 

ділянки визначається з розрахунку 100 м2 на 1 ліжко та збільшується на 15% для онкологічних 

лікарень, розміщених у приміській зоні.  

Отже площа земельної ділянки на 550 ліжок має бути не менша за 55 000 м2 х 1,15 = 63 250 м2 або 

6,325 га.  

2. Відповідь: зону лікувальних корпусів, зону поліклініки, зону радіологічного відділення, зону 

патолого-анатомічного відділення, господарську зону та садово-паркову зону. 

3. Відповідь: щільність забудови лікарняної ділянки не повинна перевищувати 10-15%, що 

складає від 0,65 га до 0,975 га, площа зелених насаджень повинна складати до 60-65%, тобто від 3,9 

га до 4,225 га; господарський двір з проїздами та проходами - 20-25%, тобто від 1,3 га до 1,625 га, 

садово-паркова зона - не менше 25 м2 на одне ліжко, тобто 13 750 м2 або 1,375 га. 

4. Відповідь: параметри природного освітлення відповідають нормі, окрім кута падіння (в нормі 

повинен бути не менше 27). Також оптимальною орієнтацією вікон палат у північній півкулі є 

південно-східна та південна, в даному випадку південно-західна. 

5. Відповідь: для дитячої лікарні з кількістю ліжок від 300 до 400 площа ділянки визначається з 

розрахунку 200 м2 на 1 ліжко, отже площа земельної ділянки на 320 ліжок має бути не менша за 64 

000 м2, або 6,4 га. 

Практична робота 6. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних 

працівників у лікувально-профілактичних закладах 

Ситуаційні завдання/задачі  

 

1. Відповідь: до санації повітря маніпуляційної можна оцінити як досить чисте, після санації - як 

дуже чисте. Ступень ефективності санації становить 83%, коефіцієнт ефективності – 6, що говорить 

про те, що санація проведена ефективно. 

2. Відповідь: нормативний показник КПО для операційної – не менше 2 %, розрахунковий КПО 

дорівнює 2,3 %, отже природне освітлення операційної достатнє. 

3. Відповідь: площа палати дорівнює 16,43 м2, площа вікна – 3,3 м2. Світловий коефіцієнт 

дорівнює 1:5. Нормативний показник для лікарняних палат 1:6 – 1:8. Отже природне освітлення 

палати відповідає гігієнічним нормам. 

4. Відповідь: показники мікроклімату відповідають нормативним для лікарняних палат, окрім 

вологості повітря, яка в нормі повинна бути від 40% до 60%. 

5. Відповідь: мікробне число визначаємо за формулою: 
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М.ч. = 
VT

А



1000
 = 

105

100015




 = 300 

Мікробне число дорівнює 300 на м3, повітря чисте.  

6 курс, XIсеместр 

Практична робота 1. Методологічні та методичні основи вивчення впливу комплексу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я населення 

Ситуаційні завдання/задачі  

1. Відповідь: у 8-10 разів. 

2. Відповідь: приклад схеми щодо мети, завдань та програми дослідження: 

Мета дослідження: розробка заходів щодо профілактики патології зубів населення селища Р. 

Завдання дослідження:  

1. Провести лабораторний аналіз води з шахтного колодязя з визначенням наступних 

показників: 

a) Органолептичні показники якості питної води; 

b) Бактеріологічні показники епідеміологічної безпеки; 

c) Санітарно-хімічні показники епідемічної безпеки; 

d) Хіміко-органолептичні показники; 

e) Показники нешкідливості за хімічним складом. 

2. Оцінити якість питної води. 

3. Оцінити стан здоров’я населення щодо патології зубів, включаючи можливий взаємозв’язок 

з якістю води з шахтного колодязя. 

Програма дослідження: 

1. Статистичний аналіз даних  облікових документів щодо захворюваності населення на 

патологію зубів протягом останніх 5-10 років; 

2. Статистичний аналіз даних захворюваності та результатів лабораторного аналізу води за 

останні 5-10 років; 

3. Прогнозування можливих змін у стані здоров’я населення селища Р., пов’язаних з 

вживанням води з шахтного колодязя. 

3. Відповідь: згідно з Державними санітарними правилами, що регламентують 

вимоги до питної води для споживання населенням України, нормативне значення 

для фторидів у воді, взятої із колодязів складає <= 1,5  мг/дм3, значення 

коефіцієнта лінійної кореляції (r) складає 0,70-0,99. 

4. Відповідь: множинний регресійний аналіз. 

5. Алгоритм вирішення та відповідь: 

1. Визначити ранги для величин ряду х та у; 

2. Визначити відхилення значень першого ряду від другого (d); 

3. Підносимо у квадрат;  

4. Визначаємо суму (∑ d2); 

5. Використовуємо формулу для розрахунку рангового коефіцієнта кореляції ( ρ): 

 

∑d2=46 

 ρ=1−
6∗46

6(36−1)
= 1 − 1,31 = −0,31 

Ранговий коефіцієнт кореляції ρ= −0,31, це означає, що між ефективністю аспіраційних систем на 

підприємстві Н. та захворюваністю робітників на бронхіальну астму виявлено зворотній, середній 
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кореляційний зв'язок (значення коефіцієнт кореляції ρ від −0,30 до −0,69 оцінюється як зворотній 

середній зв’язок). 

Практична робота 2. Методика вибору зон спостереження. Методи комплексної гігієнічної 

оцінки стану навколишнього середовища 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: епідеміологічний метод, санітарно-статистичне вивчення здоров’я населення. 

2. Відповідь: відповідно до методології вивчення впливу фактору навколишнього 

середовища, ця схема передбачає проведення дослідження типу «чинник – показник 

здоров’я»: чинник – концентрація свинцю у питній воді. Гігієнічна оцінка вмісту свинцю 

в джерелах водопостачання міста К.: ретроспективні дані за 10 років, результати 

поточного санітарного нагляду; дослідження щодо режиму споживання води населенням 

(тривалість, кількість), наприклад, шляхом проведення анкетування.  Дослідження 

первинної захворюваності на сатурнізм серед мешканців окремого району міста К. 

Виявлення та оцінка взаємозв’язку між первинною захворюваністю на сатурнізм та рівнем 

свинцю у питній воді. Обґрунтування превентивних заходів, їх впровадження та оцінка 

ефективності. 

3. Відповідь: V група здоров’я. 

4. Відповідь:згідно з відповідною Постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 

2019 р. № 827,  функція МОЗ полягає у встановленні пунктів моніторингу,  спостереженні 

та оцінці впливів забруднювачів атомсферного повітря за списком А на здоров’я 

відповідних контингентів населення. Саме тому викладене в задачі твердження щодо 

функцій МОЗ  помилкове.   

5. Відповідь: згідно з відповідною Постановою  Кабінету міністрів України від 14 

серпня 2019 р. № 827, результати спостережень про вміст в атмосферному повітрі 
діоксиду сірки та оксиду вуглецю  надаються кожного дня, якщо можливо- кожної 

години. Дані щодо можливих змін якості повітря (прогоностичні дані) надаються 

(оприлюднюються) також кожного дня. Таким чином, режим оприлюднення інформації 

описаний у задачі  помилковий.  

Практична робота 3. Методика розрахунку інтегрального індексу здоров’я та 

оцінки кількісних показників стану здоров’я населення у зв’язку з впливом 

навколишнього середовища 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: розподіл дітей за групами здоров’я. 

2. Відповідь: а) 3 група здоров’я, b) 2 група здоров’я, c) 1 група здоров’я. 

3. Відповідь: не враховано фізичний розвиток. Додатково оцінити фізичний розвиток 

підлітків та  його гармонійність (наприклад, методом сигмальних відхилень). 

4. Відповідь: речовина №1 – ступінь небезпечності – помірно небезпечний, рівень 

забруднення – недопустимий, речовина №2  – ступінь небезпечності – дуже 

небезпечний, рівень забруднення  – недопустимий, речовина №3 – ступінь 

небезпечності – небезпечний, рівень забруднення – недопустимий. 

5. Відповідь: проба №1 – дуже чиста; проба №2 – помірно забруднена; проба №3 – дуже 

брудна; проба №4 – дуже брудна; проба №5 – забруднена.  

Практична робота 4. Методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на 

здоров’я людини 
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Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь:  підвищення неспецифічної резистентності організму (загартовування), 

щадіння організму, застосування специфічних і неспецифічних лікарських препаратів. 

2. Відповідь: відповідно до медичної класифікації погоди за І.І.Григор’євим – 

сприятливий тип погоди. 

3. Відповідь: відповідно до медичної класифікації погоди за В.Ф.Овчаровою зі 

співавторами, віддалення холодного фронту або фронту окклюзії по типу холодного. 

4. Відповідь: індиферентна. 

5. Відповідь: сезонна профілактика геліометеотропних реакцій – це  регулярний прийом 

невеликих доз препаратів (медикаментозна) або використання засобів фізіотерапії у 

найбільш несприятливі в цьому кліматичному районі місяці; тривалість курсу 2–3 

місяці залежно від тривалості несприятливого періоду для кожного регіону з 

урахуванням районування  України відповідно до інформації Українського бюро 

погоди. Бажано починати проводити курси на 10 днів раніше від початку 

несприятливого типу погодних умов. Вибір засобів для проведення сезонної 

профілактики геліометеотропних реакцій залежить від об’єктивного клінічного 

статусу пацієнта, наявності протипоказань.  

Практична робота 5. Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища та 

його гігієнічна оцінка 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: універсальний газоаналізатор УГ–2. 

2. Відповідь: цей показник – окиснюваність повітря. Значення окиснюваності повітря 

дозволяє зробити гігієнічний висновок, що повітря у приміщенні чисте, оскільки 

гігієнічний норматив для цього показника знаходиться в межах від 4 до 6 мг/м3.  

3. Відповідь: забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю.  

4. Відповідь: свинець. 

5. Відповідь: згідно з Законом України про охорону атмосферного повітря (стаття 3), 

крім Кабінету міністрів України управління щодо охорони атомсфери також 

реалізуютьвідповідні центральні органи виконавчої влади, місцеві органи (виконавчої 

влади, місцевого самоврядування тощо) та Рада міністрів АР Крим. 

 

 

Практична робота 6. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози 

ультрафіолетової радіації 

 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: лікар провів дослідження неправильно: він закріпив біодозиметр М.Ф. Горбачова 

на зовнішній частині (необхідно на внутрішній) частині передпліччя на відстані 70 см від 

штучного джерела УФО (необхідно на відстані 0,5 метрів). Прогрів лампу 3 хвилини 

(необхідно 10 – 15 хвилин), кульковою ручкою зробив відмітки на шкірі щодо  розташування 

і номера вікон. Потім відчинив кожне вікно на 1 хвилину. Контроль еритеми провів через 5 

годин після опромінення (необхідно через 1 – 3 години). 

2. Відповідь: оскільки найменша еритема з’явилась під віконцем №3, яке опромінюється 4 

хвилини, а профілактична доза скаладає 1/8 від еритемної, то профілактична доза складає: 4 

хв=240 секунд, 240:8=30 секунд. 
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3. Відповідь: на час курсу геліопрофілактики заборонено вживання сульфаніламідних 

препаратів, оскільки вони підвищують чутливість шкіри до УФО. В іншому, схема 

призначена правильно. Аскорбінова кислота назначена правильно, оскільки під час 

геліопрофілактики підвищується потреба організму у вітаміні С. Для підвищення 

ефективності геліопрофілактики рекомендовано також вживати продукти, що містять у 

достатній кількості кальцій та фосфор (сири, молоко тощо). 

4. Відповідь: ділянка В, 270 – 315 нм, максимальна ефективність при довжині хвилі 280 – 297 

нм. 

5. Відповідь: незважаючи на наявність факторів ризику кардіоваскулярної патології 

(надлишкова маса тіла та гіперхолестеринемія), проведення первинної або вторинної 

геліопрофілактики під час гострих стадій гострих хвороб або загострення хронічних хвороб 

заборонено. Протипоказанням для проведення геліопрофілактики є також наявність 

дифузного токсичного зоба. 

Практична робота 7. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою 

профілактики захворювань і санації повітряного середовища 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: мета опромінення – санація палати, УФО з довжиною хвилі 210 нм чинить 

бактерицидну дію. Максимум бактерицидної дії спостерігається у діапазоні довжини хвилі 

253,7 – 267,5 нм. 

2. Відповідь:  гігієнічний норматив для М.ч. (мікробне число, на м3) до операції не більше 500, 

після операції – не більше 1000, гігієнічний норматив для Г.с до операції – не повинен бути, 

після операції  – не більше 3.  За результатами оцінки мікробного забруднення повітря 

операційної до та після операції можна зробити гігієнічний висновок, що повітря чисте, що 

свідчить про правильно вибраний режим санації операційної.  

3. Відповідь: неправильно розраховано ступінь ефективності санації повітря палати. Ступінь 

ефективності санації це показник, який розраховується шляхом віднімання кількості колоній 

до санації від кількості колоній мікроорганізмів після санації, ділене на кількость колоній до 

санації та помножене на 100 відстоків. Нормативне значення – не менше 80 %. 

4. Відповідь: для С.Е.нормативне значення складає не менше 80 %, для К.Е. не менше 5, тому 

санація проведена ефективно. 

5. Відповідь: ванни №№ 1–2=4 хвилини, ванни №№ 3–4=5 хвилин, ванни №№ 5–6=7 хвилин, 

ванни №№ 7– 8=9 хвилин, ванни №№ 9–10=11 хвилин, ванни №№ 11–12=13 хвилин, ванни 

№№ 13–14=15 хвилин, ванни №№ 15–16=18 хвилин. 

 

Практична робота 8. Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, 

працездатність і здоров’я населення 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: тепловиділення випаровуванням.   

2. Відповідь: враховуючи умови праці (мікроклімат дискомфортний, нагрівний) та об’єктивні 

дані (головний біль, запаморочення, відчуття жару, серцебиття, температура тіла 40 0С, 

ЧСС=150 уд./хв.) у будівельника розвинулась гостра гіпертермія. Наприклад, відповідно до 

«Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень» (ДСН 3.3.6.042–99), заходи 

нормалізації мікроклімату на робочому місті передбачають: раціональне  

планування виробничих  приміщень,  

механізацію,     автоматизацію     та    дистанційне    управління  

технологічними процесами та устаткуванням, орієнтацію віконних  

прорізів   схід   -   захід,   улаштування  жалюзі, раціональну вентиляцію (аерація, механічна 
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загальнообмінна вентиляція або місцева  витяжна вентиляція), облаштування кімнат 

відпочинку з системами кондиціонування  повітря  з  індивідуальним  регулюванням  

температури та об'єму повітря, що надходить у приміщення, при необхідності- теплоізоляцію  

устаткування. Крім того, використовують засоби індивідуалного захисту (спеціальне взуття 

одяг тощо). 

3. Відповідь: не може. При значенні вологої кульової температури понад 32,2 0фізичні 

навантаження заборонені. 

4. Відповідь:клімат вологого тропічного лісу. 

5. Відповідь: індекс термічного навантаження  за Дживоні. 

 

Практична робота 9. Гігієнічні особливості забудови міст у тропічних регіонах. Гігієнічні 

вимоги до одягу, тканин і взуття 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: зонування правильне, але відсутня зона складування та утилізації відходів, яку 

треба улаштовувати з урахуванням рівня ґрунтових вод, географічного ландшафту місцевості, 

режиму вітру місцевості за багаторічними спостереженнями. Як приклад можна навести 

також наступне зонування міських районів у тропічних регіонах, де вони можуть бути 

розділені на 21 функціональну зону - 6 окремих функціональних зон, 14 змішаних 

функціональних зон та 1 комплексна функціональна зона. Так, окремі функціональні зони 

включають: житлові, комерційні та бізнес-об'єкти, промислові, адміністративні та комунальні 

послуги, наука та освіта, зелені насадження (режим доступу: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251988). 

2. Відповідь: прибережні піски (ризик зсувів), хребти або плато (ризик зсувів, падіння каміння, 

злив, землетрусів), виярки (ризик селей та виверження вулканів). 

3. Відповідь: не бажано використовувати таке взуття. Внаслідок підвищеного ризику 

виникнення гіпергідрозу ніг і захворювань шкіри ніг (грибкової, хімічної етіології тощо), 

накопичення статичної електрики. 

4. Відповідь: теплопровідність, легкість, пористість, гігроскопічність, водоутримуюча 

властивість, водопроникність, паропровідність, випаровуваність, антиелектростатичність, 

зносостійкість, поглинаючі властивості щодо хімічних сполук, кольоровий спектр. Вимоги до 

тканин залежать від кліматичних умов,  де вони будуть використовуватися та від їх 

функціонального призначення. Найкращі тканини – льон, шовк з правильним типом 

скручування мікроволокон у структурі загального мікроволокна. 

5. Відповідь: вимоги для взуття дитячого пред’являються до конструкції взуття  та матеріалів, з 

яких воно виготовляється. Взуття повинно сприяти формуванню правильної анатомічної 

будови стопи у дитячому віці, забезпечуючи відповідні фізіологічні функції стопи, 

амортизацію. Взуття повинно виконувати захисну функцію, бути легким, зручним, 

водостійким, з доброю паропроникністю, підошва повинна добре згинатися, тканина повинна 

бути натуральною з пористою структурою (наприклад, шкіра, текстиль) з широким вирізом 

для достатньої циркуляції повітря. 

Практична робота 10. Гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах 

тропічного клімату 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: відповідно до рекомендацій ВООЗ, 2017 (режим доступу: 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-

guidelines-4/gdwq4-with-add1-chap6.pdf?sfvrsn=d4a1c70c_3) режим дезінфекції вибраний 

правильно. Не рекомендується використовувати даний метод вагітним жінкам, особам з 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251988
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-guidelines-4/gdwq4-with-add1-chap6.pdf?sfvrsn=d4a1c70c_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-guidelines-4/gdwq4-with-add1-chap6.pdf?sfvrsn=d4a1c70c_3
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хворобами щитоподібної залози більше, ніж кілька місяців поспіль. Для видалення 

надлишків йоду рекомендується використовувати вугільний фільтр. 

2. Відповідь: відповідно до рекомендацій ВООЗ, 2017 (режим доступу 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-

guidelines-4/gdwq4-with-add1-annex5.pdf?sfvrsn=a338a6e1_3) використовують УФО від 

ртутної дугової лампи низького або середнього тиску з діапазоном довжини хвилі від 180 

до 320 нм. 

3. Відповідь:про порівняно давнє надходження у воду азотовмісних речовин, які вже 

мінералізувалися. 

4. Відповідь:підвищений вміст нітратів у питній воді.  Згідно 

Guidelinesfordrinkingwaterquality, WHO, 2017, нормативне значення для нітрат-іону 

складає 50 мг/ л. 

5. Відповідь:надвисокий вміст сульфатів у питній 

воді.ЗгідноGuidelinesfordrinkingwaterquality, WHO, 2017,  вміст сульфатів у питній воді на 

рівні 1000-1200 мг/ л викликає проносний ефект. 

 

Практична робота 11. Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування 

населення тропічних регіонів 

Ситуаційні завдання/задачі 

1. Відповідь: 25-30%. 

2. Відповідь: гіпотрофія І ступеню. 

3. Відповідь: лікар використав розрахунковий метод з використанням таблиць Гарріса 

та Бенедікта. СДД дорівнює 10% від основного обміну. 

4. Відповідь: капілярний віскозиметр. 

5. Відповідь:Система НАССР, яка передбачає ретельний контроль сировини та всіх 

етапів виробництва за бактеріологічними показниками.  
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Посилання на нормативні/ інструктивні документи щодо забезпечення санітарно-

епідемічного благополуччя населення для підготовки  до самостійної роботи 

3 курс, V семестр 

1. Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку[Електронний 

ресурс]: Наказ від 13.09.2013 р. № 802 / Міністерство охорони здоров'я України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13#Text 

2.  Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс]:Наказ від 25.09.2020 р. № 2205 / Міністерство охорони здоров'я України. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1111-20#Text 

3.  Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

[Електронний ресурс]: Наказ від 07.11.2000 р. № 522 / Міністерство освіти і науки України. –Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#n13 

4.  Про затвердження інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури [Електронний ресурс]: Наказ від 20.07.2009 р. № 518/674 / Міністерство охорони здоров'я 

України, Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09#Text 

5.  Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах [Електронний ресурс]: Наказ від 11.08.2004 р. № 651 / 

Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-

04#Text 

6.  Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору 

кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]: Наказ від 09.07.2009 р. № 355 / 

Міністр оборони України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-09#Text 

7.  Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення [Електронний 

ресурс]:Наказ від 31.05.1995 р. № 27/169/79 / Міністерство праці України, Міністерство освіти 

України, Міністерство соціального захисту населення України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0190-95#Text 

8.  Про затвердження Методичних вказівок "Проведення психофізіологічного професійного 

відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" 

[Електронний ресурс]: Наказ від 11.07.2006 р. № 464 / Міністерство охорони здоров'я України. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0464282-06#Text 

9.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-

психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України [Електронний ресурс]: Наказ 

від 09.08.2010 р. № 349 / Управління державної охорони України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0763-10#Text 

10.  Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних 

Силах України [Електронний ресурс]: Наказ від 10.12.2014 р. № 883 / Міністр оборони України. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0013-15#Text 

11. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та 

експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики 

[Електронний ресурс]: Наказ від 23.09.2009 р. № 690 / Міністерство охорони здоров'я України. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#Text 

12. Етичний кодекс лікаря України [Електронний ресурс]: від 27.09.2009 р. / Всеукраїнський з'їзд 

лікарських організацій, X З'їзд Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ). - м. Євпаторія. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1111-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0190-95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0464282-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0763-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0013-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text
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13. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України [Електронний ресурс]: від 17.09. 2010 р. / 

VII Національний з’їзд фармацевтів України. – Режим доступу: https://nuph.edu.ua/etichnijj-kodeks-

farmacevtichnih-prac/ 

14. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека [Електронний ресурс]: от 19.10.2005 г. / 

Генеральная конференция ЮНЕСКО. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml 

15. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]: від 02.10.2012 р. № 5403-VI. / 

Верховна Рада України.–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text 

16. Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97)" [Електронний ресурс]: Постанова від 01.12.1997 р. № 62 / Головний державний 

санітарний лікар України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97#Text 

17.  Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення 

радіаційної безпеки України" [Електронний ресурс]: Наказ від 02.02.2005 р. № 54 / Міністерство 

охорони здоров'я України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#Text 

18.  Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого 

випромінювання у медицині [Електронний ресурс]: Наказ від 16.02.2017 р. № 51/151 / Державна 

інспекція ядерного регулювання України, Міністерство охорони здоров’я України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0636-17#Text 

19.  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи [Електронний ресурс]: Закон України від 28.02.1991 р. № 796-XII. / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text 

20.  Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс]: Закон України від 27.02.1991 р. № 791а-XII. / 

Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12#Text 

21. Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в 

Україні [Електронний ресурс]: Наказ від 29.10.2013 р. № 931 / Міністерство охорони здоров'я 

України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13#Text 

22. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів [Електронний 

ресурс]: Закон України від 03.12.1997 р. № 771/97-ВР / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text 

23. Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових 

речовинах і енергії [Електронний ресурс]:  Наказ від 03.09.2017 р. № 1073 / Міністерство охорони 

здоров'я України. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text 

24. Про затвердження Положення про продовольче забезпечення у Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]: Наказ від 03.07.2014 р. № 632 / Міністерство 

внутрішніх справ України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0861-14#Text 

25. Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]: Наказ від 18.08.2014 р. № 831 / Міністерство 

внутрішніх справ України.- Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-14#Text 

26. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, 

військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони 

України [Електронний ресурс]: Наказ від 28.01.1998 р. № 20 / Міністерство оборони України. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-98#Text 

27. Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з 

військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України [Електронний 

ресурс]: Наказ від 06.02.2001 р. № 36 / Міністерство оборони України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01#Text 

28. Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної 

служби транспорту [Електронний ресурс]: Наказ від 29.04.2016 р. № 232 / Міністерство оборони 

України.–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767-16#Text 

 

 

https://nuph.edu.ua/etichnijj-kodeks-farmacevtichnih-prac/
https://nuph.edu.ua/etichnijj-kodeks-farmacevtichnih-prac/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0636-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0861-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0145-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767-16#Text
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6 курс, XIсеместр 

1. Конституція України[Електронний ресурс]:Постанова Верховної Ради України від 28.06.1996 

р.№30/ Верховна Рада України.–Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. «Основи законодавства України про охорону здоров'я»[Електронний ресурс]:Постанова 

Верховної Ради Українивід 19.11.1992 р.№ 2802-XII/Верховна Рада України.–Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text 

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»[Електронний 

ресурс]:Постанова Верховної Ради України від 26.06.1991 р. № 1268- XII/Верховна Рада 

України.– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

4. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»[Електронний ресурс]:Постанова Верховної 

Ради Українивід 23.05.2017 № 2059-VIII/Верховна Рада України.–Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text 

5. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»[Електронний ресурс]:Постанова 

Верховної Ради України від 16.10.1992 р.№ 2708-XII/Верховна Рада України.–Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text 

6.  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»[Електронний ресурс]:Постанова Верховної Ради Українивід 24.02.1994 р.№4005-

XII/Верховна Рада України.–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text 

7. «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря»[Електронний ресурс]:Постанова Кабінету міністрів Українивід 14 серпня 2019 р. № 

827/Кабінет міністрів України.–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-

%D0%BF#Text 

8. WHO Global air quality guidelines[Електронний ресурс]: World Health Organization, 2021. –

Режимдоступу: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034433 

9. Водний кодекс України[Електронний ресурс]:Постанова Верховної Ради України від 

06.06.1995 р.№ 214/95-ВР /Верховна Рада України.–Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text 

10. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»[Електронний ресурс]:Постанова 

Верховної Ради Українивід 10.01.2002 р.№2918-III/Верховна Рада України.–Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text 

11. ДСП «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 

2.2.4-171-10) [Електронний ресурс]: Наказ від 12.05.2010 №400 / Міністерство охорони 

здоров’я України.– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text 

12. Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum. 

Geneva[Електроннийресурс]: World Health Organization, 2017. –Режим доступу: 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-

guidelines-4/gdwq4-with-add1-title.pdf?sfvrsn=97cdca01_3 

13. Developing drinking-water quality regulations and standards: general guidance with a special focus 

on countries with limited resources. Geneva[Електроннийресурс]: World Health Organization, 

2018. –Режимдоступу:https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/developing-dwq-

regulations/en 

14. Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового 

комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового 

комфорту [Електронний ресурс]: Мінрегіон України, 2012. –Режим доступу: 

http://sites.kpi.kharkov.ua/es/data/_uploaded/file/BuildAudit/DSTU-B-EN-ISO-7730-2011.pdf 
 

15. ISO 7726:1998. Ergonomics of the Thermal Environment. Instruments for Measuring Physical 

Quantities[Електронний ресурс]:International Organization for Standardization: Geneva, 

Switzerland, 1998. –Режимдоступу:   https://www.iso.org/standard/14562.html 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034433
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-guidelines-4/gdwq4-with-add1-title.pdf?sfvrsn=97cdca01_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/water-safety-and-quality/dwq-guidelines-4/gdwq4-with-add1-title.pdf?sfvrsn=97cdca01_3
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/developing-dwq-regulations/en
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/developing-dwq-regulations/en
http://sites.kpi.kharkov.ua/es/data/_uploaded/file/BuildAudit/DSTU-B-EN-ISO-7730-2011.pdf
https://www.iso.org/standard/14562.html
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Питання для підготовки до самостійної роботи 

3 курс, V семестр 

 

1. Гігієнічна оцінка та медичне забезпечення уроків фізичної культури.  

2. Принципи формування груп фізичного виховання. 

3. Гігієнічний контроль за організацією трудового навчання школярів.   

4. Комплексна оцінка рухової активності дітей і підлітків. 

5. Використання степ-енергометрії для визначення фізичної працездатності дітей та підлітків. 

6. Професійна орієнтація населення як гігієнічна проблема. 

7. Етапи проведення професійної консультації та професійного відбору. 

8. Завдання і функції системи професійної орієнтації населення. 

9. Методики прогнозування успішності професійної діяльності. 

10.  Гігієнічна оцінка земельної ділянки під забудову загальноосвітніх навчальних закладів. 

Функціональні зони. 

11. Гігієнічна оцінка будівель та навчальних приміщень загальноосвітніх шкіл. 

12.  Особливості проведення санітарного обстеження земельної ділянки та будівлі навчального 

закладу (школи). 

13.  Санітарна експертиза обладнання шкільних приміщень та навчальних меблів. 

14.  Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти: основні положення. 

15. Особливості організації навчального процесу в інноваційних закладах освіти. 

16.  Етичний кодекс лікаря України: основні розділи та положення. 

17.  Наукові дослідження за участю пацієнта. Порядок проведення клінічних випробувань 

лікарських засобів. 

18.  Етичний кодекс фармацевтичних працівників України: основні розділи та положення. 

19.  Загальна декларація про біоетику та права людини: основні принципи та їх застосування. 

20.  Радіаційна гігієна: фізичні основи та завдання. 

21. Санітарний нагляд за об’єктами, де використовуються джерела іонізуючої радіації. 

22. Особливості розрахунку параметрів захисту від зовнішнього бета-опромінення. 

23.  Методика розрахунку параметрів захисту від зовнішнього -опромінення. 

24.  Особливості розрахунку товщини захисних пристроїв від рентгенівського випромінювання. 

25.  Основи санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України. 

26.  Правила радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання у 

медицині: загальні положення. 

27.  Радіаційна безпека персоналу і пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень. 

28. Радіаційна безпека персоналу і пацієнтів в радіологічних відділеннях лікарень. 

29. Радіаційна безпека персоналу і пацієнтів в відділеннях дистанційної променевої терапії. 

30. Радіаційна безпека персоналу і пацієнтів в відділеннях для лікування закритими та відкритими 

джерелами. 

31. Порядок санітарного обстеження рентгенологічного відділення лікарняного закладу. 

32. Основи організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні.  

33. Органолептична оцінка харчових продуктів, особливості відбору проб. 

34. Гігієнічна оцінка харчової цінності, товарних якостей та свіжості харчових продуктів. 

35.  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»: основні розділи та положення. 

36.  Основні положення Закону України «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

37. Гігієнічна характеристика та типи розміщення військових і цивільних формувань в умовах 

надзвичайних ситуацій та під час війни. 

38. Класифікація фортифікаційні споруд (сховищ). 

39. Гігієнічні вимоги до планування та обладнання сховищ. 
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40. Шкідливі фактори в закритих захисних спорудах. 

41. Система вентиляції закритих фортифікаційних споруд. 

42.  Принципи та етапи оцінки джерел водопостачання в умовах війни та в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

43. Особливості визначення якості води при виборі джерел водопостачання в польових умовах. 

44. Організація водопостачання військових формувань за умови проведення бойових дій. 

45. Об’єкти, завдання та етапи гігієнічної експертизи продовольства в польових умовах. 

46. Особливості визначення органолептичних і санітарно-хімічних показників якості та псування 

харчових продуктів і концентратів у польових умовах. 

47. Санітарна експертиза зараження отруйними речовинами продовольства і води в польових 

умовах. 

48. Санітарний контроль радіоактивного забруднення продуктів в польових умовах. 

49. Санітарний контроль за харчування військових формувань при надзвичайних ситуаціях. 

Порядок розслідування харчових отруєнь. 

50.  Порядок організації медичного забезпечення при надзвичайних ситуаціях. 

51. Фізіологічні показники втомленості та перевтоми у ліквідаторів наслідків катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій. 

52.  Використання індивідуальних засобів захисту при надзвичайних ситуаціях. 

53. Гігієнічний контроль праці військових при обслуговуванні військової техніки, радіолокаторних 

станцій. 

54.  Нормативне забезпечення  охорони праці у військових підрозділах. 

55. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних 

захворювань і аварій. 
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6 курс, XIсеместр 

 

1. Джерела, класифікація та види забруднювальних речовин атмосферного повітря. Фізичне 

забруднення атмосфери.  

2. Стан атмосферного повітря в Україні. 

3.  «Парниковий ефект», ефект «ядерної зими», як наслідки забруднення атмосферного повітря. 

4. Ефект «озонових дир», кислотні дощі, як наслідки забруднення атмосферного повітря. 

5. Заходи охорони атмосфери від забруднення. Нормативні документи. 

6. Міжнародне співробітництво в галузі охорони атмосфери від забруднення. 

7. Вплив забруднень атмосфери на здоров’я людини. Засоби профілактики шкідливого впливу. 

8. Джерела та види забруднювачів гідросфери.Основні джерела забруднення поверхневих і 

підземних вод. 

9. Проблеми використання прісної води в Україні і у світі. 

10. Забруднення пестицидами водойм, як актуальна медико-екологічна проблема сьогодення. 

11. Хімічні речовини (свинець, ртуть, кадмій), які викликають водні інтоксикації. 

12. Хімічні речовини (миш’як, бор, синтетичні матеріали, нітрати), які викликають водні 

інтоксикації. 

13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони гідросфери від забруднення. 

14. Охорона водних ресурсів від забруднення. Нормативні документи. 

15. Вплив погодних умов на здоров’я людини (прямий, непрямий).  

16. Вплив погодних умов на здоров’я людини через зміну біоритмів. 

17. Вплив погодних умов на здоров’я людини через забруднення атмосфери. Смог, його 

різновиди. 

18. Геліометеотропні реакції та їх профілактика. 

19. Медико-метеорологічне прогнозування. 

20.  Терморегуляція, її види. 

21.  Поняття мікроклімату, його класифікації. 

22.   Вплив параметрів мікроклімату на організм людини. Класифікація змін в організмі людини, 

що викликані шкідливим впливом мікрокліматичних умов.   

23. Методи комплексної оцінки мікроклімату, їх класифікація та опис. 

24. Нормування та контроль за мікрокліматом приміщень.  

25. Заходи з оптимізації мікроклімату приміщень, профілактика захворювань, пов’язаних з 

впливом дискомфортного мікроклімату.  

26. Аварія на ЧАЕС, як медико-гігієнічна проблема. Її наслідки. 

27. Визначення здоров’я. Здоровий спосіб життя та його складові. 

28. Методи і засоби здорового способу життя.  

29. Програма здорового способу життя.  

30. Особиста гігієна, її зміст, значення для підтримання здоров’я людини. 

31. Гігієна тіла і порожнини рота. 

32. Гігієна одягу та взуття. 

33. Фізична культура, загартовування, їх місце в формуванні здорового способу життя. 

34. Етапи вироблення звички. Чинники ризику, їх класифікація.  

35. Шкідливі звички (алкоголізм, тютюнопаління), та їх профілактика 

36. Шкідливі звички (наркоманія, інгаляційна токсикоманія) та їх профілактика. 

37.  Психогігієна, розділи та завдання, оптимізація повсякденної діяльності людини. 
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Рекомендована література 

3 курс, V семестр 

1. Гігієна та екологія : підручник / [В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна та ін.] ; за заг. 

ред. В. Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 472 с. ISBN 978-966-382-830-5. 

2. Гігієна та екологія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів : англ. 

мовою / за ред. В. Г. Бардова. – 2-ге вид., оновл. – Вінниця : Нова Книга, 2018.– 688 с. : іл. 

ISBN 978-966-382-687-5. 

3. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 с. 

ISBN 966-382-023-3. 

4. Залесский В. Н. Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой 

регуляции функционального состояния мезенхимальных и раковых стволовых клеток 

ингредиентами пищи : монография / В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – 

Винница: Нова Книга, 2021. – 544 с. ISBN 978-966-382-881-7. 

5. Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) : клінічна настанова / Катілов О. В., 

Варзарь А. В., Бєлоусова О. Ю. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 64 с. ISBN 978-966-382-736-0. 

6. Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) : клінічна настанова = Infant and Young 

Child Nutrition (0–23 months) : recommendations / Katilov O. V., Varzar’ A. V., Belousova O. Yu., 

Rykov O. A. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 64 p. ISBN 978-966-382-741-4. 

7. Основи екології : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. 

М. Білецька та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 

с.: іл. ISBN 978-966-382-466-6. 

8. Біостатистика : підручник / [Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В. А. та ін.] ; за заг. ред. 

Грузєвої Т. С. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 384 с. ISBN 978-966-382-857-2. 

9. Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, Н. 

І. Ільїна [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 288 с. ISBN 978-966-382-838-1. 

10. Епідеміологія у схемах : навчальний посібник / М. Д. Чемич, Н. Г. Малиш, О. М. Чемич, Н. І. 

Ільїна. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 256 с. ІSBN 978-966-382-864-0. 

11. Виноград Н. О. Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія : 

навчальний посібник / Н.О. Виноград. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 312 с. ISBN 978-966-

382-756-8. 

12. Ковальський О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підручник для 

студ. вищ. мед. навч. заклад. / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вид. 2-ге. – 

Вінниця : Нова Книга, 2017. – 512 с. : іл. ISBN 978-966-382-599-1. 

13. Kovalsky O. V. Радіологія. Променева терапія. Променевадіагностика = Radiology. 

Radiotherapy. Diagnostic Imaging : textbook for stud. of higher med. establishments of IVth accred. 

level : translated from Ukrainian / O. Kovalsky, D. Mechev, V. Danylevych. – Second Edition. – 

Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 504 p. : il. ISBN 978-966-382-696-7 

14. Основибіоетикитабіобезпеки : навч. посіб. длястуд. закладіввищоїмедичноїосвіти / 

БобирьовВ.М., ДворникВ.М., Дев’яткінаТ.О., ВажничаО.М., Дев’яткінаН.М. – Вінниця : 

НоваКнига, 2020. – 248 с. : іл. ISBN 978-966-382-848-0. 

15. Bobyrov V. M. Bases of Bioethics and Biosafety : study guide for stud. of institutions of higher 

education of Ministry of Health of Ukraine. / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. – 

2nd ed., stereotype – Vinnytsia : Nova Кnyha, 2019. – 248 p.: il. ISBN 978-966-382-728-5. 

16. Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.1 / Укладач 

А.Г.Дьяченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2006.– 109 с. 
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17. Гігієна харчування з основами нутриціології : Підручник; У 2 кн. – Кн. 1 / Т. І. Аністратенко, 

Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; За ред. проф. В.І. Ципріяна. - К.: Медицина, 2007. – 528 с., 

ISBN: 966-8144-52-Х. 

18. Основи екології та профілактична медицина : підручник / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. 

Швидкий та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. — 472 с. ISBN 978-617-505-418-5. 

19. Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. 

Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.; за заг. ред. акад. НАМНУ О.П. Яворовського. – К. : ВСВ 

«Медицина», 2021. — 488 с. + 4 с. кольор. вкл. ISBN 978-617-505-857-2. 

20. Бондарь С. О. Гігієна та епідеміологія в системі військово-медичної підготовки та медицини 

надзвичайних ситуацій: підручник / С.О. Бондарь, Т.М. Гут, Р.П. Гут. – К.: ВСВ «Медицина», 

2018. — 344 с. ISBN 978-617-505-680-6. 

21. Охорона ментального здоров’я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в 

умовах гібридної війни: теорія і практика: монографія / В.I. Цимбалюк, В.В. Стеблюк, О.В. 

Друзь [та ін.] ; за ред. В.І. Цимбалюка. – К.: ВСВ «Медицина», 2021. — 256 с. ISBN 978-617-

505-866-4. 

22. Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров’я / В.Ф. Москаленко [та ін.]; за ред.: В.Ф. 

Москаленка, В.Г. Бардова, О.П. Яворовського. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 200 с. 

ISBN 978-966-382-405-5. 

23. Нікберг І. І. Гігієна з основами екології: Підручник / І. І. Нікберг, І.В. Сергета, Л.І, Цимбалюк 

– К.: Здоров’я, 2001. – 504 с. ISBN 5-311-01194-7. 

24. Гігієна дітей та підлітків: посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. М. 

Надворний, В.І. Берзень, В.О. Коробчанський [та ін.] ; за ред. М. М. Надворного. – Одеса : 

Прес-кур'єр, 2014. – 263 с. ISBN 978-966-2512-29-8. 

25. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / За ред. К.О. Пашка. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с. ISBN 966-673-040-5. 

26. Олексієнко Я. І. Харчування та його вплив на здоров’я людини: навчально-методичний 

посібник / Я. І. Олексієнко, В. А. Шахматова, О. П. Верещагіна. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю. 

А., 2014. – 42 с. 

27. Даценко І.І. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. І.І. Даценко 

— Львів: Світ, 2001. — 472 с. ISBN 966-603-013-6. 

28. Профилактика внутрибольбничных инфекций (гигиенические, эпидемиологические и 

микробиологические аспекты) /С.И.Гаркавый, А.А. Шевченко, Э.А. Деркачов, Г.Н. [и др.] ; 

Под ред. С.И. Гаркавого, А.А. Шевченко. – Одесса: Пресс-курьер, 2015. – 240 с. ІSBN 978-

966-463-039-1. 

29. Ультрафіолетове випромінювання. Гігієнічні аспекти його використання в медицині: навч. - 

метод. посіб. до практ. занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсів медичних 

факультетів з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для спеціальності 222 «Медицина» 

/ А. І. Севальнєв, М. П. Гребняк, Р. А. Федорченко [та ін.]. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – 114 с. 

30. Гігієна праці: підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко [та ін.]; за ред. 

Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 904 с. ISBN 978-617-505-

161-0. 
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6 курс, XIсеместр 

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 472 

с. ISBN 978-966-382-830-5. 

2. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 

с. ISBN 966-382-023-3. 

3. Основи екології: підручник для студ. вищих навч. закладів / [В. Г. Бардов, В. І. 

Федоренко, Е. М. Білецька та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. – 424 с.: іл. ISBN 978-966-382-466-6. 

4. Даценко І.І. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять /За загальною ред. І.І. 

Даценко.– Львів: Світ, 2001. –472 с. ISBN 966-603-013-6. 

5. Профілактична медицина: Підручник/ Даценко І. І., Габович Р. Д. - 2-ге вид. переробл. і 

доповн. – Київ.: Здоров'я, 2004. – 792 с. ISBN 5-311-01357-5. 
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