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ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни “Гігієна з гігієнічною експертизою” складена відповідно до
Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)
другого (магістерського) рівня вищої освіти
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань
напрям підготовки
освітня програма

1201 «Медицина»
(шифр і назва галузі знань)
6.120102 «Лабораторна діагностика»
(код і найменування спеціальності)
Лабораторна діагностика
(найменування освітньої програми)

Опис навчальної дисципліни (анотація). В рамках курсу “Гігієна з гігієнічною експертизою”
формуються уявлення про гігієну як основну дисципліну природоохоронного та профілактичного
спрямування. Студенти отримують професійні знання і навички щодо принципів дослідження
факторів навколишнього середовища, їх впливу на здоров’я людини, значення гігієнічних
нормативів, профілактичних заходів, які забезпечують оптимальні умови для життєдіяльності
людини. Отримані знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і
під час наукової діяльності в області суміжних та міждисциплінарних наук.
Предмет навчальної дисципліни є галузь медичних знань, наука про збереження та зміцнення
громадського та індивідуального здоров’я шляхом здійснення профілактичних заходів.
Міждисциплінарні зв’язки: курс “Гігієна з гігієнічною експертизою” є базовим для опанування
знань із усіх медичних дисциплін як нормативних, зокрема «Аналітична хімія», «Медична хімія»,
«Фізіологія людини», так і спеціальних дисциплін «Фармакологія», «Епідеміологія», тощо.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про гігієну як основну дисципліну
природоохоронного та профілактичного спрямування, вивчення впливу факторів навколишнього
середовища на організм.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Гігієна з гігієнічною експертизою” є:
 розвиток у студентів наукового гігієнічного мислення;
 оволодіння студентами найбільш поширеними методами гігієнічних досліджень;
 сформувати у студентів загальні уявлення про оптимальні і гранично допустимі параметри
чинників виробничого середовища та довкілля на підставі відомостей про їх якісну, кількісну
характеристику та закономірності впливу на організм людини.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у
термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Гігієна з гігієнічною експертизою” забезпечує
набуття студентами компетентностей:
 інтегральна:
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог;
 загальні:
 здатність застосовувати знання з гігієни в практичних ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області гігієни;

4
 здатність до вибору стратегії спілкування,
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії;
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
 здатність вчитися і бути сучасно навченим;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
 спеціальні (фахові, предметні):
знати основні категорії та поняття в галузі гігієни та гігієнічної експертизи;
характеризувати закономірності впливу чинників довкілля і соціальних умов на
організм людини (її здоров’я);
-

володіти принципами гігієнічного нормування чинників довкілля;
проводити гігієнічні дослідження ґрунту, води, полімерних матеріалів, харчових
продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів;
знати основні законодавчі та нормативні документи в галузі санітарного нагляду;
вибирати адекватні методи для вивчення гігієнічних показників, проводити їх
визначення та розрахунки;
самостійно працювати з науковою, навчальною та довідниковою літературою з гігієни,
токсикології та суміжних дисциплін.

Деталізація компетентностей
компетентностей”.
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Матриця компетентностей
№

Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності
1

Здатність
застосовувати
знання з гігієни в
практичних
ситуаціях

Мати
спеціалізовані
концептуальні
знання, які набуті
у процесі
навчання

Вміти
розв’язувати
складні задачі і
проблеми, які
виникають у
професійній
діяльності

2

Знання та
розуміння
предметної
області гігієни

Мати глибокі
знання із
структури
професійної
діяльності

Вміти
здійснювати
професійну
діяльність, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань

Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних
висновків, знань
та пояснень, що їх
обґрунтовують до
фахівців та
нефахівців
Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію у
професійній
діяльності
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Здатність до
вибору стратегії
спілкування,
здатність
працювати в
команді, навички

Знати тактики та
стратегії
спілкування,
закони та способи
комунікативної
поведінки

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування для
забезпечення
ефективної

Використовувати
стратегії
спілкування та
навички міжособистісної
взаємодії

Відповідати за
прийняття рішень у
складних умовах

Нести відповідальність за
професійний розвиток, здатність
до подальшого
професійного
навчання з високим рівнем автономності
Нести відповідальність
за вибір та тактику
способу комунікації
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4

міжособистісної
взаємодії
Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу,
здатність вчитися
і бути сучасно
навченим

Знати способи
аналізу, синтезу та
подальшого
сучасного
навчання

командної
роботи
Вміти
аналізувати
інформацію,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
отримувати
сучасні знання
Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.
Вміти
забезпечувати
якісне
виконання робіт

Встановлювати
відповідні зв’язки
для досягнення
цілей

Нести відповідальність за
своєчасне набуття
сучасних знань

Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести відповідальність
за розвиток
професійних знань
та умінь.

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт
Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання завдань
та обов’язків

Нести відповідальність за якісне
виконання
робіт

5

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються у
професійній
діяльності
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Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість
виконуваних робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати методи
оцінювання
показників якості
діяльності

Знання принципів
впливу на організм
людини фізичних,
біологічних
та
хімічних чинників
виробничого
та
навколишнього
середовища
Знання основних
принципів
застосування
гігієнічних
досліджень

Знати
перебіг
основних процесів
в організмі за дії
фізичних,
біологічних
та
хімічних чинників

Описувати
механізми впливу
фізичних,
біологічних
та
хімічних чинників
на
системи
організму людини

Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних
висновків, знань
та пояснень щодо
даного питання

Нести
відповідальність за
якість
виконаної
роботи

Знати роль і
особливості
застосування
гігієнічних
досліджень

Вміти
вірно Встановлювати
підбирати
зв’язки для
показники
дискусії при
виборі показників

Нести
відповідальність за
прийняття рішення
при
виборі
показників

Здатність
оцінювати
гігієнічні
показники
відповідно до
санітарного
законодавства

Знання основних
принципів
санітарного
законодавства

Здатність
використовувати
у
професійній
діяльності
нормативноправові
та
законодавчі акти
України з гігієни.

Нести
відповідальність за
прийняття рішення
при самостійному
виборі
навичок
вивчення
літератури,
присвяченої гігієні.
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Знати обов’язки та
шляхи виконання
поставлених
завдань

Вміти визначити
мету та завдання
бути
наполегливим та
сумлінним при
виконанні
обов’язків

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1

2

3

Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних
висновків, знань
та пояснень щодо
даного питання
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Результати навчання:
Студент має знати та вміти застосовувати на практиці гігієнічні вимоги до виробничого та
навколишнього середовища, усвідомити проблеми взаємодії людини з довкіллям. Інтерпретувати
основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв'язку здоров'я з факторами і умовами
середовища життєдіяльності. Досліджувати фактори навколишнього середовища та їх відповідність
природним рівням і гігієнічним нормативам. Сформувати практичні навики і вміння
токсикологічного та гігієнічного експерименту, яких набувають студенти у процесі виконання
лабораторних робіт. Сформувати навички проведення гігієнічної експертизи окремих видів продукції
та проектів.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин (10 кредитів ECТS), з них 52
години лекційних занять, 90 годин лабораторних занять та 154 години самостійної роботи.
Викладання дисципліни “Гігієна з гігієнічною експертизою” включає чотири модулі:
Модуль 1. Загальна гігієна та токсикологія.
Модуль 2. Гігієнічне нормування чинників виробничого та навколишнього середовища.
Модуль 3. Комунальна гігієна.
Модуль 4. Гігієна харчування та особиста гігієна..
3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем
усього
1

2

лекції
3

Кількість годин
денна форма
у тому числі
практичні
лаб.
інд. зав.
заняття
4
5
6

с. р.
7

Модуль 1. Загальна гігієна та токсикологія
Тема 1. Гігієна як наука
Тема 2. Токсикологія та її зв’язок з
гігієною

6

10

12

4

8

12

Модуль 2. Гігієнічне нормування чинників виробничого та навколишнього середовища
Тема 3. Гігієнічне нормування хімічних
речовин
Тема 4. Гігієнічне нормування фізичних
та біологічних факторів

10

12

28

6

12

26

12

20

12

20

12
6

16
10

6

10

Модуль 3. Комунальна гігієна
Тема 5. Гігієнічна оцінка фізичних та
6
біологічних чинників довкілля
Тема 6. Гігієнічна оцінка хімічних
6
чинників довкілля
Модуль 4. Гігієна харчування та особиста гігієна
Тема 7. Гігієна харчування
8
Тема 8. Особиста гігієна
2
Тема 9. Огляд санітарного
2
законодавства
Всього годин
300
52

90

4

154
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4. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Назва теми
Гігієна як наука. Теоретичні основи гігієни, методологія
Довкілля та здоров’я, його гігієнічне значення. Основні показники здоров'я, їхня
характеристика та оцінка.
Історія становлення та розвитку гігієни. Видатні вчені емпіричного та
експериментального періодів. Розвиток гігієнічної науки в Україні
Токсикологія як сучасна галузь природознавства: предмет, методи,
взаємозв’язок з іншими галузями науки та практики.
Токсикометрія. Рівні токсичності. Кумуляція, її види та методи вивчення.
Класифікація шкідливих речовин, залежність токсичності від будови. Вітчизняні
та зарубіжні посібники, монографії та довідники
Гігієнічне нормування потенційно токсичних хімічних речовин у різних
середовищах. Принципи регламентації. Методичні підходи. Основні поняття
(ГДК, ГДР, ОБРВ, ОДР). Законодавство. Практична реалізація
Промислові хімічні речовини, їхній вплив на здоров’я людини. Важкі метали
(ртуть, свинець, кадмій, хром, нікель, цинк). Оксиди азоту, вуглецю, сірки.
сірководень, сірковуглець. Азотовмісні органічні речовини. Насичені та
ненасичені вуглеводні, ароматичні вуглеводні. Спирти, альдегіди, кетони, ефіри
Хлорорганічні пестициди. Фосфорорганічні пестициди. Похідні тіо-,
дитіокарбамінової кислоти. Металоорганічні сполуки. Інші класи хімічних
сполук, що використовуються як пестициди
Віддалені наслідки дії хімічних речовин. Атерогенні ефекти та кардіотоксична
дія. Канцерогенні ефекти. Ембріо- та гонадотоксична дія. Мутагенний ефект.
Особливості гігієнічного нормування речовин, які мають віддалені ефекти дії.
Комбінований вплив шкідливих чинників довкілля та методи його дослідження
Методи визначення механізму дії промислових хімічних речовин та пестицидів у
гострих та хронічних дослідах.
Фізіологія праці: профілактика втоми, фізіологічні основи монотонної праці.
Вплив фізичних факторів виробничого середовища на здоров’я працюючих
(шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, електромагнітні поля, виробничий
мікроклімат)
Професійні захворювання та професійний ризик. Профілактика професійних та
професійно обумовлених захворювань
Принципи регламентації мікробного забруднення об’єктів довкілля. Основні
методичні підходи
Гігієнічна оцінка фізичних та хімічних чинників атмосферного повітря
Гігієнічна оцінка комплексного впливу мікроклімату на теплообмін людини.
Гігієнічна оцінка впливу погодно-кліматичних умов на здоров'я людини
Біологічна дія інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового випромінювання
Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у воді водойм
Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у ґрунті
Комплексне гігієнічне нормування екзогенних хімічних речовин у довкіллі
Гігієнічна експертиза проектів
Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема
Гігієнічні основи харчування й аліментарної профілактики захворювань
Фізіолого-гігієнічне значення білків, жирів, вуглеводів та мікроелементів у
продуктах харчування
Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин у харчових
продуктах
Особиста гігієна: гігієна тіла, порожнини рота, фізична культура; гігієна одягу та
взуття

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
26

Санітарне законодавство, механізми захисту громадського здоров'я
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5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Назва теми
Вплив на організм хімічних та фізичних факторів. Антропогенна та техногенна
зміна довкілля. Геохімічна роль людини
Урбанізація та хвороби цивілізації, гігієнічні проблеми їх профілактики
Поняття про отрути та отруєння, антидоти
Закони (постулати) гігієни, їх сутність, роль найбільш визначних вітчизняних
вчених-гігієністів для їх наукового обґрунтування, тлумачення і практичного
використання
Методи вивчення стану навколишнього середовища і його гігієнічної оцінки, методи
вивчення впливу навколишнього середовища на здоров'я.
Біогеохімічні провінції
Важкі метали як глобальні забруднювачі довкілля
Проблема ртутної небезпеки в Україні на прикладі колишнього заводу «Радикал»
у Києві (перегляд відеофільму)
Промислові алергени
Промислові канцерогени
Умови праці у гірничо-видобувній промисловості (перегляд відеофільму)
Відбір проб повітря для лабораторного дослідження, лабораторний аналіз вмісту
шкідливих речовин у повітрі
Визначення шкідливих хімічних речовин у повітрі виробничих приміщень за
допомогою експрес-методів
Методика гігієнічної оцінки фізико-хімічних факторів на виробництві та реакцій
організму на їхній вплив
Методи дослідження виробничого шуму і вібрації
Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою
профілактики перевтоми і підвищення працездатності
Лікувально-профілактичні заходи для оздоровлення умов праці
Сонячна радіація і здоров'я людини. Гігієнічне значення інфрачервоного та
ультрафіолетового діапазонів сонячної радіації. Штучні джерела ультрафіолетової
радіації як засоби профілактики і лікування та як фактори виробничої шкідливості
Погода, її медичні класифікації та вплив на перебіг різних захворювань і станів
Повітря, вода, ґрунт як елементи біосфери та їх гігієнічне значення
Геліо-, геофізичні фактори та їх вплив на організм і здоров'я. О. Л. Чижевський і
його внесок у розвиток сучасної геліобіології
Радіоактивне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я
населення
Основні принципи токсиколого-гігієнічного експерименту. Методичні вказівки.
Аналіз отриманих даних та їхня екстраполяція з експериментальних тварин на
людину. Альтернативні методи досліджень
Етапи гігієнічної оцінки хімічної сполуки
Паспорт безпеки хімічної речовини, його структура та основні розділи
REACH – регламент ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання
Біологічна профілактика
Полімерні матеріали та поліграфічні фарби, гігієнічні аспекти їх використання у
харчовій промисловості (для пакування, транспортування харчових продуктів та з
іншою метою)
Харчування як соціально-гігієнічна проблема. Гігієнічні норми харчування різних
категорій населення та їх наукове обґрунтування
Лікувально-профілактичне харчування, його значення та використання в системі

Кількість
годин
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

9

31
32
33
34
35
36
37

заходів щодо зниження несприятливого впливу шкідливих професійних факторів
та умов праці
Харчові отруєння, класифікація, характеристика, профілактика
Гігієнічна характеристика методів і засобів очистки і знезараження води на
водопровідних станціях, при місцевому водопостачанні
Гігієнічні обґрунтування норм якості питної води
Спеціальні види обробки води (фторування, опріснення, дезактивація), їх гігієнічна
характеристика
Гігієнічна характеристика децентралізованого (місцевого) водопостачання.
Правила обладнання та експлуатації колодязя, каптажу
Ґрунт, його гігієнічне, епідеміологічне значення, фактори та механізми самоочищення. Показники санітарного стану ґрунту
Санітарно-технічні, санітарно-епідеміологічні та гігієнічні заходи щодо
запобігання розвитку екологічно та виробничо зумовленої патології

4
2
2
2
2
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назва теми
Здоров'я людини та його залежність від природних та виробничих факторів
навколишнього середовища і соціально-економічних умов життя
Профілактика - найважливіша галузь медичної діяльності в області збереження
здоров'я населення. Роль гігієни, санітарії, епідеміології як складових цієї галузі
Науково-технічний прогрес, його вплив на соціально-економічні та гігієнічні
умови життя і праці населення.
Історія розвитку гігієни. Виникнення і розвиток гігієнічної науки і санітарноепідеміологічної служби в Україні
Санітарне законодавство в Україні. Види, значення гігієнічних регламентів у
системі профілактичних заходів. Наукові принципи гігієнічного нормування.
Реферативний огляд санітарного законодавства
Сучасні уявлення про біосферу та її гігієнічне значення. Володимир Вернадський і
його внесок в розробку цих уявлень.
Клімат і його роль в житті людини. Акліматизація, її закономірності. Кліматичні
зони України, їх гігієнічна характеристика. Погода, її медичні класифікації та
вплив на перебіг різних захворювань і станів
Праця як соціально-гігієнічна проблема. Професійні шкідливості, їх класифікація,
характеристика
Ультра та інфразвук як фактори виробничого середовища, їх вплив на організм,
методи профілактики
Шум як фактор виробничого середовища, його вплив на здоров'я та працездатність, шумова хвороба, заходи профілактики
Гігієна виробничого освітлення, принципи його нормування. Вентиляція
виробничих приміщень, її гігієнічне обґрунтування
Мікроклімат як виробнича шкідливість в різних галузях промисловості, вплив на
здоров'я, заходи профілактики
Гігієна розумової праці. Операторська праця - нова гігієнічна проблема.
Стомлення та перевтома при фізичній та розумовій праці, їх профілактика
Засоби індивідуального захисту тіла, зору, слуху, органів дихання та їх застосування в різних галузях виробництва
Гігієна праці при роботі з відкритими та закритими джерелами іонізуючого випромінювання. Законодавчі та організаційно-технічні засоби захисту
Виробничий пил, його вплив на організм працюючих. Пневмоконіози, їх причини,
прояви, шляхи профілактики
Виробничий травматизм, гігієнічні аспекти його профілактики

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Гігієнічні вимоги до планування та облаштування житла
Гігієнічні вимоги до планування лікувальних закладів
Техногенні фізичні фактори навколишнього середовища (шум, вібрація, електромагнітні поля різних частот), їх вплив на здоров'я людини
Біологічні фактори навколишнього середовища (мікроби, грибки, гельмінти, найпростіші, комахи, гризуни), їх вплив на здоров'я людини
Алергени, канцерогени та віддалені наслідки їх впливу на організм людини
Порівняльна гігієнічна характеристика джерел водопостачання
Самоочищення води відкритих водойм, його сутність та гігієнічне значення.
Використання водойм для знешкодження комунально-побутових та промислових
стічних вод
Методи очистки стічних вод
Геохімічні провінції та біогеохімічні ендемії, їх профілактика
Науково-технічний прогрес та його роль у вирішенні проблеми харчування
населення.
Раціональне харчування та його значення у профілактиці серцево-судинних
захворювань та хвороб шлунково-кишкового тракту і обміну речовин
Фізіолого-гігієнічна оцінка вегетаріанського харчування, лікування голодом та
роздільного харчування
Гігієнічні проблеми використання барвників, антиоксидантів, емульгаторів,
ароматизаторів та інших добавок у харчових продуктах. Харчові алергії
Гігієнічне значення у раціональному харчуванні білків, жирів, вуглеводів
Гігієнічне значення у раціональному харчуванні вітамінів, макро- та мікроелементів, смакових речовин
Харчування і проблема довголіття. Холестериновий обмін, його роль у патології
осіб похилого віку
Особливості харчування працівників розумової, фізичної праці, дітей, осіб похилого віку
Профілактика отруєнь, пов'язаних з використанням штучних добрив і
отрутохімікатів у сільському господарстві, їх гігієнічна регламентація
Синтетична їжа як нова гігієнічна проблема
Гігієна праці та побуту студента, учня закладів І-ІІ рівня акредитації
Задачі, зміст і методи лікувально-профілактичної роботи лікаря медико-санітарної
частини
Охорона та гігієна праці в Україні. Законодавчі документи про охорону здоров'я
трудівників промисловості та сільського господарства. Кодекс законів про охорону
праці (КЗпП)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, проведення пошуку інформації за допомогою
Інтернет-ресурсів в межах запропонованих тем, а також опрацювання та представлення результатів
пошуку за допомогою програм загального та спеціального призначення.
8. Завдання для самостійної роботи: п.6 “Самостійна робота”.
9. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на
запитання студентів, набуття практичних навичок. При вивченні дисципліни “Гігієна з гігієнічною
експертизою” використовуються методи проблемного викладу, евристичного, дослідницького,
інтерактивного навчання, що створює умови для підвищення мотивації студентів, прийняття ними
творчих рішень, стійкої активності протягом виконання завдань.
10. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його
конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю
теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань,
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включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування,
письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття,
яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента.
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під
час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та
індивідуального завдань та результатів окремих тестів.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок,
тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік виставляється як сума
всіх семестрових оцінювань (60 балів) та екзамену (40 балів). Для отримання позитивної оцінки є
обов'язковим написання модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних
(лабораторних) робіт.
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість балів,
яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал.
ЗМ1
Форми семестрового оцінювання
Усна відповідь
Доповнення
Реферативні роботи, презентації
Лабораторні роботи
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2

Min. – 25
балів
6
4
8

Max. – 40
балів
10
7
13

7

10

ЗМ2
Min. – 35
Max. – 60
балів
балів
5
10
4
7
8
15
6
10
12

ЗМ3
Форми семестрового оцінювання
Усна відповідь
Доповнення
Реферативні роботи, презентації
Лабораторні роботи
Модульна контрольна робота 1
Модульна контрольна робота 2

Min. – 20
балів
2
1
5
5
7

18

ЗМ4
Min. – 15
Max. – 25
балів
балів
2
3
2
3
5
9

Max. – 35
балів
3
2
8
9
13

6

10

Єдина шкала оцінок для студентів:
Оцінка ЕCTS
А
B
C
D
E
FX
F

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25 % студентів
Наступні 30 % студентів
Наступні 25 % студентів
Останні 25 % студентів
Повторне перескладання
Обов’язковий повторний
курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good

90-100
75-89

А
В, С

12
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

60-74
35-59
0-34

D, E
FX
F

13. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники,
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять, завдання
для самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового
контролю знань і вмінь студентів, електронні бази даних, інтернет ресурси, програмні пакети
загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи.
14. Рекомендована література
Основна (Базова):
1. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни. /За. ред. Є.Г. Гончарука. –Київ, Вища школа, 1995.
2. Гігієна та екологія. /За. ред. В.Г. Бардова. –Вінниця, Нова книга, 2006.
3. Профілактична токсикологія та медична екологія. /За. ред. І.М. Трахтенберга. –Київ,
Авіцена, 2011.
4. Кундиев Ю.И., Нагорная А.М. Профессиональное здоровье в Украине. –Київ, Авіцена, 2007
5. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. –
К.: Здоров’я, 2004. – С. 205 - 231.
6. Гігієна харчування з основами нутриціології /За ред. В.І. Ципріяна.-К.: Здоров'я, 1999. – 568
с.
Додаткова:
1. Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace. Guidelines. In 2 volumes. -Geneva,
1996.
2. Essentials on Medical Geology: Impact of the Natural Environment ion Public Health. Editor-in-Chief O.
Selinus. Elsevier Academic Press, 2004.
3. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Б., Храпак В.В. Химические катастрофы и экология. –К., 1993.
4. Зербино Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы. –К., 1991.
5. Комбинированное и изолированное действие химических веществ на организм (механизмы,
методы, математическое моделирование). Ереван, 1989.
6. Принципы и методы установления ПДК вредных веществ. М., 1983.
7. Теоретические, исторические и этические проблемы медицины труда. –М., 1994.
8. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. Тяжелые металлы во внешней среде:
современные экологические и гигиенические аспекты. –Минск, 1994.
9. Трахтенберг И.М., Коршун М.Н. Ртуть и ее соединения в окружающей среде. –К., 1990.
10. Трахтенберг И.М., Тимофиевская А.А., Квятковская И.Я. Методы изучения хронического
действия химических и биологических загрязнителей. –Рига, 1987.
11. Чорнобильська катастрофа. -К., 1995.
12. Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. Окружающая среда и здоровье населения. –К., 1988.

