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1. Мета дисципліни – 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гігієна та екологія» є закладення теоретичних 

основ гігієни та екології, як наук (термінологія, закони, методи, принципи гігієнічного 

нормування, нормативно-методичне забезпечення застосування профілактичних заходів) та 

відпрацювання практичних навичок щодо методів оцінки стану навколишнього середовища. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична хімія», 

«Медична інформатика», «Медична та біологічна фізика». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із «Медичної біології», «Медичної хімії», 

«Медичної інформатики», «Медичної та біологічної фізики». 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

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 закони 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. 

Вивчення дисципліни дозволяє узагальнити уявлення про фактори навколишнього 

середовища на основі їхньої кількісної характеристики та закономірностей впливу на 

організм людини, сформувати гігієнічне мислення - розуміння ролі чинників навколишнього 

середовища та соціальних умов життя у виникненні захворювань, здатність обґрунтовувати 

та впроваджувати профілактичні заходи, контролювати їх ефективність, прогнозувати 

санітарну ситуацію з урахуванням найближчої та відділеної перспективи розвитку країни. 

 

4. Сформувати у здобувача освіти: 

1. навички оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції, проведення 

первинної, вторинної і третинної профілактики захворювань; 

2. навички сучасної діагностики захворювань та аналізу стану здоров'я населення чи 

окремих його контингентів у зв'язку з антропогенними та соціальними умовами життя 

та праці, планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 

інфекційних хвороб, організації, проведення та контролю санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів; 

3. навички вирішення типових та складних спеціалізованих задачі та практичних 

проблем у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення  інновацій. 

 
Згідно вимог Проекту стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (Восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує студентами таких компетентностей: 

інтегральної: 

- 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. 
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загальних: 

 

- знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності; 
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види   та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 
 

спеціальних (фахових, предметних): 

 

- здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів; 
- здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб; 

- здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально- 
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 
популяції. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

4 СЕМЕСТР 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 
Код 

 
Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Провідні чинники навколишнього 
середовища та соціальні умови життя, 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна робота 
№1, 2; тестовий контроль 

20 

 що впливають на здоров’я населення. робота, знань; реферативна робота з  

 Нормування факторів навколишнього самостійна сучасних питань гігієни та  

 середовища. робота екології; оформлення  

   результатів гігієнічної оцінки  

   у вигляді протоколу;  

   підсумковий модульний  

   контроль  

1.2. Шкідливі та небезпечні фактори 

навколишнього середовища. 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна робота 
№3; тестовий контроль знань; 

10 

  робота, реферативна робота з  

  самостійна сучасних питань гігієни та  

  робота екології; оформлення  

   результатів гігієнічної оцінки  

   у вигляді протоколу;  

   підсумковий модульний  

   контроль  

1.3. Професійні шкідливості, зумовлені 

особливостями трудового процесу. 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна робота 
№3; тестовий контроль знань; 

10 

  робота, реферативні роботи з  

  самостійна сучасного розроблення  

  робота питань, що розглядаються в  

   рамках курсу; оформлення  

   результатів гігієнічної оцінки  

   у вигляді протоколу;  

   підсумковий модульний  

   контроль  

2 Вміти 

2.1. Оцінювати стан факторів 

навколишнього середовища. 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна робота 
№1, 2; тестовий контроль 

20 

 Запобігати несприятливого впливу робота, знань; реферативна робота з  

 факторів навколишнього середовища, самостійна сучасних питань гігієни та  

 використовувати їх позитивний вплив робота екології; оформлення  

 для профілактики захворювань.  результатів гігієнічної оцінки  

   у вигляді протоколу;  

   підсумковий модульний  

   контроль  

2.2. Давати гігієнічну оцінку шкідливим та 

небезпечним факторам трудового 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна робота 
№3; тестовий контроль знань; 

10 

 процесу, здійснювати профілактику робота, реферативна робота з  

 професійних та виробничо-обумовлених самостійна сучасних питань гігієни та  

 захворювань. робота екології; оформлення  

   результатів гігієнічної оцінки  

   у вигляді протоколу;  

   підсумковий модульний  

   контроль  



6  

3 Комунікація 

3.1. На підставі результатів диспансеризації 

та аналізу стану здоров'я населення, 

стану виробничого та навколишнього 

середовища, знати принципи подання 

аналітичної інформації до місцевих 

органів управління та охорони здоров'я; 

керівників промислових підприємств, 

щодо проведення заходів ліквідації 

шкідливого впливу на здоров'я 

населення. Інформувати населення, 

керівників відповідних установ та 

підприємств щодо своєчасного 

проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів. 

Формувати висновки щодо стану 

здоров'я населення, на підставі даних 

про зв'язок з факторами навколишнього 

середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант та вносити 

пропозиції відповідним органам та 

установам щодо проведення 
профілактичних заходів 

Практична 

робота, 

самостійна 

робота 

Реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології; оформлення 

результатів гігієнічної оцінки 

у вигляді протоколу 

15 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за своєчасні 

висновки щодо стану здоров’я населення 

на підставі даних негативного впливу 

факторів навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних 

детермінант, за своєчасне та якісне 

проведення заходів з оцінки стану 

здоров'я населення, оздоровлення та 

покращення здоров'я певних 

контингентів, поліпшення 

навколишнього середовища, пропаганди 

здорового способу життя, первинну 

профілактику захворювань та травм, за 

своєчасне внесення пропозицій щодо 

проведення відповідних профілактичних 

заходів. 

Самостійна 

робота 

Реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології; 

15 
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5 СЕМЕСТР 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

 

 
Методи оцінювання 

 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 
Код 

 
Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Провідні чинники навколишнього 
середовища та соціальні умови життя, що 

впливають на здоров’я дітей і підлітків. 

Методи оцінки стану здоров’я та фізичного 

розвитку дітей і підлітків. Гігієнічні 

нормативи та вимоги. Зрушення у стані 

здоров'я і захворювання, що можуть бути 

зумовлені впливом несприятливих чинників 

навчально–виховного процесу. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №4; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль; 

іспит 

10 

1.2. Значення раціонального харчування для 

нормального росту, фізичного розвитку, 

збереження і зміцнення здоров’я, 

забезпечення активного довголіття людини. 

Значення дотримання умов раціонального 

харчування (його кількісної та якісної 

повноцінності, дотримання режиму 

харчування, відповідності якості продуктів і 

страв ферментним можливостям травної 

системи індивіда, безпечності в 

токсикологічному і епідемічному 

відношенні) у збереженні та зміцненні 

здоров’я. Питання біобезпеки в гігієні 

харчування. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №5; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль; 

іспит 

10 

1.3. Значення оптимального гігієнічного режиму 

лікувально-профілактичних закладів для 

підвищення ефективності лікування хворих, 

профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій, створення оптимальних умов праці 

персоналу та їх поліпшення. Гігієнічні 

нормативи та вимоги. Питання біобезпеки в 

діяльності лікувально-профілактичних 
закладів. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №6; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль; 

іспит 

10 

1.4. Біологічна дія іонізуючого випромінювання 

та використання в медицині, науці, 

енергетиці, інших галузях. Сутність 

радіаційної небезпеки при роботі з 

радіонуклідами та іншими джерелами 

іонізуючих випромінювань. Методи 

протирадіаційного захисту. 

Принципи гігієнічного нормування 

радіаційної безпеки та норми радіаційної 

безпеки. 

Основи законодавства з радіаційної гігієни. 

Питання біобезпеки в діяльності лікувально- 
профілактичних закладів. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №6; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль; 

іспит 

10 

1.5 Організація санітарно-гігієнічних заходів в 

ЗСУ в мирний та у воєнний час. Гігієна 

Лекція, 

практична 

Модульна контрольна 

робота №7; тестовий 

5 
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 польового розміщення військ і населення. 

Принципи організації та проведення 
санітарного нагляду за умовами розміщення 

при надзвичайних ситуаціях, 

водопостачанням, харчуванням, умовами 

праці ліквідаторів наслідків катастроф 

різного походження. Міжнародні та 

національні організаційні структури по 

наданню допомоги потерпілим від різного 

виду надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків 

Типи медичної, протипожежної та інших 

видів допомоги потерпілим від лихоліть 
різного ґенезу. 

робота, контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль; 

іспит 

 

2 Вміти 

2.1. Проводити визначення груп здоров’я, 

соматометричних, соматоскопічних та 

фізіометричних показників фізичного 

розвитку дітей і підлітків. Здійснювати 

оцінку фізичного розвитку дітей і підлітків. 

Розробляти та обґрунтовувати профілактичні 

рекомендації щодо покращання організації 

навчально–виховного процесу в школі та 

санітарно-гігієнічних умов перебування 

учнів у навчальному закладі. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №4; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль 

10 

2.2. Обґрунтовувати і планувати організацію 

відповідним категоріям населення і окремим 

особам дієтичне, лікувальне та лікувально- 

профілактичне харчування. 

Планувати організацію профілактичних 

заходів щодо запобігання виникнення і 

розповсюдження інфекційних захворювань з 

аліментарним механізмом передачі, біо- та 
геогельмінтозів, харчових отруєнь. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №5; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль 

10 

2.3. Інтерпретувати гігієнічне значення для 

лікування та реабілітації пацієнтів, створення 

оптимальних умов роботи персоналу: 

освітлення, опалення, вентиляції, санітарної 

обробки приміщень, пацієнтів, збору, 

видалення і знешкодження рідких та твердих 

відходів. Оцінити дотримання санітарно- 

гігієнічного і протиепідемічного режиму у 

лікарнях, оздоровчих закладах, заходів 

профілактики внутрішньо-лікарняних 

інфекцій. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №6; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль 

10 

2.4. Робити висновки щодо радіаційного 

контролю за умовами праці з закритими та 

відкритими джерелами іонізуючої радіації і 

захисту від її несприятливої дії 

законодавчими, організаційними методами та 

методиками. Аналізувати протирадіаційний 

захист персоналу та радіаційну безпеку в 

закладах охорони здоров’я. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №6; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль 

10 
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2.5. Планувати медичну допомогу потерпілим у 

катастрофах, на час війни, інших 

катаклізмах, їх життєзабезпечення. 

Планувати заходи організації медичного 

забезпечення в умовах надзвичайних станів. 

Формулювати висновки та гігієнічні 

пропозиції за результатами експертизи 

проектних матеріалів чи обстеження 

військових і цивільних формувань. 

Лекція, 

практична 

робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна 

робота №7; тестовий 

контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; підсумковий 

модульний контроль 

5 

3 Комунікація 

3.1. Формувати висновки щодо стану здоров'я 

населення на підставі даних про зв'язок з 

факторами навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних 

детермінант та вносити пропозиції 

відповідним органам та установам щодо 

проведення профілактичних заходів. На 

підставі результатів диспансеризації та 

аналізу стану здоров'я населення, стану 

виробничого та навколишнього середовища, 

знати принципи подання аналітичної 

інформації до відповідних органів та 

керівників промислових підприємств щодо 

проведення заходів ліквідації шкідливого 

впливу на здоров'я населення. 

Інформувати населення, керівників 

відповідних установ та підприємств щодо 

своєчасного проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології; 

5 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за своєчасні висновки 

щодо стану здоров’я населення на підставі 

даних негативного впливу факторів 

навколишнього середовища, соціально- 

економічних та біологічних детермінант, за 

своєчасне внесення пропозицій щодо 

проведення відповідних профілактичних 

заходів. 
За своєчасне та якісне проведення заходів з 

оцінки стану здоров'я населення, 

оздоровлення та покращення здоров'я певних 

контингентів, поліпшення навколишнього 

середовища, пропаганди здорового способу 

життя, первинну профілактику захворювань 
та травм. 

Самостійн 

а робота 

Реферативна робота з 

сучасних питань гігієни 

та екології 

5 
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11 СЕМЕСТР 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 
Код 

 
Результат навчання 

1 Знати 

1.1. Методичні основи оцінки стану 

навколишнього середовища на здоров’я 

населення. 

Практичн 

а робота 

Модульна контрольна робота 

№8; тестовий контроль 

знань; підсумковий 
модульний контроль; іспит 

10 

1.2. Вплив тропічного клімату на здоров’я 

населення, особливості гігієни води та 

водопостачання, харчування в умовах 

тропічного клімату. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна робота 

№9; тестовий контроль 

знань; реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології; підсумковий 
модульний контроль; іспит 

10 

1.3. Актуальні питання гігієни харчування 

(біоетичні аспекти оцінки харчового 

статусу людини, лікувально- 

профілактичне харчування, генетично- 

модифіковані продукти, вплив 

залишкових кількостей хімічних 

речовин на здоров’я населення, 

харчування в умовах екологічно 

несприятливого навколишнього 
середовища та шкідливих виробництв). 

Самостійна 

робота 

Тестовий контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль; іспит 

10 

1.4. Особливості навчально-виховного 

процесу в інноваційних закладах освіти, 

спеціалізованих школах, дитячих 

санаторіях та оздоровчих установах. 

Гігієнічні вимоги до організації 
позашкільної діяльності та вільного часу 

учнів. Основи здорового способу життя. 

Психогігієнічні та біоритмологічні 

основи особистої гігієни. Шкідливі 

вички. 

Самостійна 

робота 

Тестовий контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль; іспит 

10 

2 Вміти 

2.1. Оцінити ступінь впливу або 

потенційний ризик впливу комплексу 

чинників навколишнього середовища 

на здоров’я населення, розробляти 

профілактичні заходи. 

Практичн 

а робота 

Модульна контрольна робота 

№8; тестовий контроль 

знань; реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль 

10 

2.2. Здійснювати гігієнічну оцінку та 

медичний контроль за 

водопостачанням, харчуванням 

населення жарких і тропічних регіонів, 

здійснювати профілактику 

захворювань. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Модульна контрольна робота 
№9; тестовий контроль 

знань; реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль 

10 
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2.3. Вміти контролювати дотримання 

санітарно-гігієнічних норм при 

організації навчально-виховного 

процесу та позашкільної діяльності в 

інноваційних закладах освіти, дитячих 

санаторіях та оздоровчих установах та 

проводити профілактику захворювань в 

цих установах. 

Самостійна 

робота 

Тестовий контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль 

10 

2.4. Вміти застосовувати на практиці 

методи і засоби особистої гігієни для 

профілактики захворювань. 

Здійснювати санітарно-просвітницьку 

роботу серед населення щодо 

профілактики тютюнопаління, 
алкоголізму, наркоманії тощо. 

Самостійна 

робота 

Тестовий контроль знань; 

реферативна робота з 

сучасних питань гігієни та 

екології;підсумковий 

модульний контроль 

10 

3 Комунікація 

3.1. Формувати висновки щодо стану 
здоров'я населення на підставі даних про 

зв'язок з факторами навколишнього 

середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант та вносити 

пропозиції відповідним органам та 

установам щодо проведення 

профілактичних заходів. На підставі 

результатів диспансеризації та аналізу 

стану здоров'я населення, стану 

виробничого та навколишнього 

середовища, знати принципи подання 

аналітичної інформації до відповідних 

органів та керівників промислових 

підприємств щодо проведення заходів 

ліквідації шкідливого впливу на здоров'я 

населення. 

Інформувати населення, керівників 

відповідних установ та підприємств 

щодо своєчасного проведення 

профілактичних та протиепідемічних 
заходів. 

Практичн 

а робота, 

самостійн 

а робота 

Реферативна робота з 
сучасних питань гігієни та 

екології 

10 

4 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за своєчасні 

висновки щодо стану здоров’я населення 

на підставі даних негативного впливу 

факторів навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних 

детермінант, за своєчасне внесення 

пропозицій щодо проведення 

відповідних профілактичних заходів. 

За своєчасне та якісне проведення 

заходів з оцінки стану здоров'я 

населення, оздоровлення та покращення 

здоров'я певних контингентів, 

поліпшення навколишнього середовища, 

пропаганди здорового способу життя, 

первинну профілактику захворювань та 
травм. 

самостійн 

а робота 

Реферативна робота з 
сучасних питань гігієни та 

екології 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

4 семестр 
 

 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

4
.1

 

Планувати та втілювати систему санітарно- 

гігієнічних та профілактичних заходів   виникнення 

та розповсюдження захворювань серед населення. 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної профілактики інфекційних 
захворювань. 

  
+ 

 
+ 

    

Організовувати необхідний рівень 

індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних 
ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

  
+ 

 
+ 

    

Визначати необхідний режим праці та відпочинку 

при лікуванні хворих на захворювання (за списком 

2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого 

та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами 

та стандартними 
схемами. 

     

 

 

+ 
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5 семестр 
 

 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

4
.1

 

Планувати та втілювати систему санітарно- 

гігієнічних та профілактичних заходів 

виникнення та розповсюдження захворювань 
серед населення. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної профілактики 
інфекційних захворювань. 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

 
+ 

  

Організовувати необхідний рівень 

індивідуальної безпеки (власної та осіб, про 

яких піклується) у разі виникнення типових 

небезпечних 
ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

    

+ 

 

+ 

  

Визначати необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні хворих на 

захворювання (за списком 2) в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у хворого та на 

етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових 

умовах, на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та  стандартними 
схемами. 

       

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 
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11 семестр 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

4
.1

 

Планувати та втілювати систему санітарно- 

гігієнічних та профілактичних заходів виникнення 
та розповсюдження захворювань серед населення. 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
   

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Аналізувати епідеміологічний стан та 

проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної профілактики інфекційних 
захворювань. 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

Організовувати необхідний рівень 
індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення   типових 

небезпечних 
ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Визначати необхідний режим праці та відпочинку 

при лікуванні хворих на захворювання   (за 

списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, вдома 

у хворого та на етапах медичної евакуації, в т.ч. 

у польових умовах, на підставі попереднього 

клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого     рішення за існуючими 

алгоритмами та  стандартними 
схемами. 

       

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки. 

 

4 СЕМЕСТР 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

 
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1, 2.1 (блок тем Модулю 1) 

– 5 балів / 2,5 бали 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1., 2.1 (блок тем Модулю 1) 

– 5 балів / 2,5 бали 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.2, 1.3, 2.2 (блок тем Модулю 1) 

– 5 балів / 2,5 бали 

4. Реферативна робота з сучасних питань гігієни та екології – РН 1.1–4.1 – 10 балів / 5 

балів 

5. Оформлення протоколу - РН 1.1–3.1– 33 бали / 16,5 балів 

6. Тестовий контроль знань РН 1.1–2.2 – 22 бали / 11 балів 

7. Підсумковий модульний контроль Р.Н. 1.1–1.3, 2.1-2.2 – 20 балів/10 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт, написання реферативної роботи з 

сучасних питань гігієни та екології. Перескладання семестрового контролю з метою 

покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1-3 проводяться по завершенні практичних занять зі 

змістових модулів 1-3 відповідно, оцінювання оформлення результатів гігієнічної оцінки у 

вигляді протоколу та тестового контролю знань - під час проведення тематичних 

практичних занять з змістових модулів 1-3, оцінка реферативної роботи з сучасних питань 

гігієни та екології – по завершенні лекцій та тематичних практичних занять з змістових 

модулів 1-3. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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5 СЕМЕСТР 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

 

- семестрове оцінювання: 

 

1. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.1, 2.1 (блок тем Модулю 2) – 4 бали / 2 бали 

2. Модульна контрольна робота 5 – РН 1.2, 2.2 (блок тем Модулю 2) – 4 бали / 2 бали 

3. Модульна контрольна робота 6 – РН 1.3–1.4, 2.3–2.4 (блок тем Модулю 2) – 4 бали / 2 

бали 

4. Модульна контрольна робота 7 – РН 1.5, 2.5 (блок тем Модулю 2) – 4 бали / 2 бали 

5. Тестовий контроль знань РН 1.1–2.5 – 30 балів / 15 балів 

6. Реферативна робота з сучасних питань гігієни та екології – РН 1.1–4.1 – 4 бали / 2 

бали 

7. Підсумковий модульний контроль РН 1.1–1.5., 2.1–2.5 – 10 балів /5 балів 

 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. Оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Форма проведення іспиту - тестовий контроль. Результатами навчання, які 

оцінюються під час іспиту, є РН 1.1-1.5. Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 

під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 4-7 проводяться по завершенні практичних занять зі 

змістових модулів 4-7 відповідно, оформлення результатів гігієнічної оцінки у вигляді 

протоколу та оцінювання тестового контролю знань - під час проведення тематичних 

практичних занять з змістових модулів 4-7, оцінка реферативної роботи з сучасних питань 

гігієни та екології – по завершенні лекцій та тематичних практичних занять з змістових 

модулів 4-7. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



17  

11 СЕМЕСТР 

 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 8 – РН 1.1, 2.1 (блок тем Модулю 3) – 5 балів / 2,5 бали 

2. Модульна контрольна робота 9 – РН 1.2, 2.2 (блок тем Модулю 4) – 5 балів / 2,5 

бали 

3. Реферативна робота з сучасних питань гігієни та екології – РН 1.2–4.1 – 6 балів / 3 

бали 

4. Тестовий контроль знань РН 1.1– 2.4 – 24 бали / 12 балів 

5. Підсумковий модульний контроль РН 1.1-2.4 – 20 балів /10 балів 

 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. Оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Форма проведення іспиту - тестовий контроль. Результатами навчання, які 

оцінюються під час іспиту, є РН 1.1-1.4 Максимальна кількість балів, яка може бути 

отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 

під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 8-9 проводяться по завершенні практичних занять зі 

змістових модулів 8-9 відповідно, оформлення результатів гігієнічної оцінки у вигляді 

протоколу та оцінювання тестового контролю знань - під час проведення тематичних 

практичних занять з змістових модулів 8-9, оцінка реферативної роботи з сучасних питань 

гігієни – по завершенні лекцій та тематичних практичних занять з змістових модулів 8-9. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план * 

 

4 СЕМЕСТР 

 

 

№ 

п/п 

Назва тем 
Кількість 

годин 

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

р
о
б
о
т
и

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1 МОДУЛЬ №1 «Загальні питання гігієни та екології» 

 
2 

Змістовий модуль 1. Вступ до гігієни та екології. Гігієнічне 

значення навколишнього середовища та методи його 

дослідження. Гігієна населених місць та житла. Гігієна 

повітряного середовища. 

   

3 
Лекція 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст. Екологія 

як наука. Питання біоетики в профілактичній медицині. 

 
2 

  

4 Лекція 2. Гігієнічне значення навколишнього середовища та 

методи його дослідження. Біосфера та її гігієнічне значення. 

2   

 
5 

Лекція 3. Сонячна радіація, її гігієнічне значення. 

Використання складових сонячної радіації в профілактичній 

медицині та питання біобезпеки застосування сонячної 
радіації. 

2   

6 
Лекція 4. Гігієнічне значення погоди. Геліометеотропні 

реакції та їх профілактика. 

2   

7 
Лекція 5. Гігієна клімату. Акліматизація. Біоетичні аспекти 

впливу клімату на здоров’я людини. 

2   

8 
Лекція 6. Гігієна населених місць. Гігієнічні проблеми 

урбанізації. 

2   

 
9 

Лекція 7. Гігієна житлових і громадських будівель. 

Мікроклімат і його гігієнічне значення. Біобезпека житла. 

2   

 

10 

Лекція 8. Гігієнічне значення природного і штучного 

освітлення в житлових та громадських приміщеннях. 
Вентиляція, методи вимірювання. Опалення приміщень. 

 

2 

  

 
11 

Практична робота 1. Вступне заняття. Місце і значення 

гігієни в системі медичних наук і практичній діяльності 

лікаря. Структура санітарно-гігієнічного нагляду, санітарне 

законодавство. Методи гігієнічних досліджень. 

  
2 

 

 
12 

Практична робота 2. Методи визначення інтенсивності та 

профілактичної дози ультрафіолетової радіації. Методика 

використання ультрафіолетового випромінювання з метою 

профілактики захворювань і санації повітряного середовища. 

  
2 

 

13 
Практична робота 3. Методика визначення та гігієнічна 

оцінка природного освітлення приміщень. 

 
2 

 

14 
Практична робота 4. Методика визначення та гігієнічна 

оцінка штучного освітлення приміщень. 

 2  



19  

 
15 

Практична робота 5. Методика визначення та гігієнічна 

оцінка температурно-вологістного режиму приміщень. 

Методика визначення та гігієнічна оцінка напрямку та 

швидкості руху повітря. 

 2  

 

16 
Практична робота 6. Методика визначення концентрації 
СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного 

забруднення повітря та вентиляції приміщень. 

 2  

17 Модульна контрольна робота 1  2  

18 Змістовий модуль 2. Гігієна води та водопостачання. Гігієна 

ґрунту, санітарна очистка населених місць. 

   

 

19 
Лекція 9. Гігієна води та водопостачання. Вода як фактор 

навколишнього середовища, її гігієнічне та епідеміологічне 
значення. 

 

2 
  

20 
Лекція 10. Гігієна ґрунту. Джерела забруднення ґрунту. 

Самоочищення ґрунту. Біогеохімічні провінції. 
2 

  

 

21 
Лекція 11. Системи очищення населених пунктів. Санітарне 

очищення населених пунктів. Еколого-гігієнічна небезпека 
твердих відходів. 

 

2 
  

 
22 

Практична робота 7. Методика санітарного обстеження 

джерел водопостачання та відбору проб води для 

бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. 

  
2 

 

 

23 
Практична робота 8. Методика гігієнічної оцінки питної 

води за даними санітарного обстеження систем 
водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб. 

  

2 
 

 

24 
Практична робота 9. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за 

даними санітарного обстеження земельної ділянки та 
результатами лабораторного аналізу проб. 

  

2 
 

25 Модульна контрольна робота 2  2  

26 Змістовий модуль 3. Гігієна праці    

27 
Лекція 12. Гігієна та фізіологія праці. Санітарне 
законодавство в галузі гігієни праці. 

2   

 

28 
Лекція 13. Гігієнічна характеристика шкідливих та 

небезпечних факторів виробничого середовища (фізичні, 
хімічні та біологічні) та реакції організму на їх вплив. 

2   

 

29 
Лекція 14. Виробничий пил, його класифікація, профілактика 

шкідливої дії. Виробнича токсикологія. Комплексна, 
комбінована, поєднана дія факторів виробничого середовища. 

2   

30 
Лекція 15. Професійні захворювання і отруєння та їх 

профілактика. 

2   

 

31 

Практична робота 10. Методика гігієнічної оцінки важкості 

та напруженості праці з метою профілактики перевтоми і 

підвищення працездатності. 

  

2 

 

 

32 
Практична робота 11. Методика визначення та гігієнічна 

оцінка запиленості повітря. Методика гігієнічної оцінки 
шуму та вібрації. 

  

2 
 

33 Модульна контрольна робота 3  2  
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34 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

лекцій та практичних занять: 

   

35 
Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок) 

  
13 

36 Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан 
гігієни. 

  
2 

37 Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності 

людини. Наукові основи медичної біоритмології та 

хроногігієни. 

   

2 

38 Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна проблема, їх 

профілактика (дефторування, фторування води). 

  
2 

39 Сучасні методи видалення та знешкодження побутових та 

промислових відходів. 

  
3 

40 Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення 
виробничих приміщень. Методи і засоби профілактики 

виробничого травматизму. 

   

2 

41 Гігієна праці в основних галузях промислового та 

сільськогосподарського виробництва, жінок та підлітків, осіб 

похилого віку та інвалідів. 

   
2 

42 Розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. 

Засоби індивідуального захисту від шкідливих і небезпечних 

факторів виробничого середовища (захист тіла, зору, слуху, 

органів дихання). 

   

 
2 

43 Підготовка до підсумкового залікового контролю 

засвоєння знань та умінь 

  2 

44 Підсумковий модульний контроль  2  

 ВСЬОГО: 30 30 30 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

Загальний обсяг– 90 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Практичні заняття- 30 год. 

Самостійна робота –30 год. 
 

 

5 СЕМЕСТР 

1 МОДУЛЬ №2 «Спеціальні питання гігієни та екології» 

2 Змістовий модуль 4. Гігієна дітей та підлітків 
   

3 Лекція 16. Актуальні питання гігієни дітей і підлітків. 

Чинники навколишнього середовища та соціальні умови 

життя, що впливають на процеси формування здоров’я дітей і 

підлітків. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, які 

зумовлені дією чинників навколишнього середовища та умов 

перебування учнів у навчальних закладах. 

 

 
2 

  

4 
Практична робота 15. Методика оцінки стану здоров’я та 

фізичного розвитку дітей і підлітків 

 
2 
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5 
Практична робота 16. Методика гігієнічної оцінки 
устаткування та утримання навчально-виховних установ для 

дітей і підлітків. 

  

2 
 

 
6 

Практична робота 17. Методи вивчення вікових 

психофізіологічних особливостей дітей і підлітків. Гігієнічна 

оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових 
груп. 

  
2 

 

7 Модульна контрольна робота 4  2  

8 Змістовий модуль 5. Гігієна харчування    

 

9 
Лекція 17. Харчування як фактор здоров'я. Захворювання, 

пов'язані з порушенням основ раціонального харчування та 
вживанням недоброякісних продуктів, їх профілактика. 

 

2 
  

10 
Практична робота 18. Методика розрахунку енерговитрат 

людини та її потреб у харчових речовинах. 

 
2 

 

11 
Практична робота 19. Методика вивчення та оцінки 

харчового статусу людини. 

 
2 

 

12 
Практична робота 20. Методика оцінки адекватності 

харчування організованих колективів за меню-розкладкою. 

 
2 

 

13 
Практична робота 21. Методи медичного контролю за 

забезпеченням організму вітамінами. 

 
2 

 

 

14 
Практична робота 22. Методика експертної оцінки харчових 

продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного 
аналізу. Методика розслідування випадків харчових отруєнь. 

  

2 
 

15 Модульна контрольна робота 5 
 

2 
 

16 Змістовий модуль 6. Гігієна закладів охорони здоров’я. 

Радіаційна гігієна. 

   

17 
Лекція 18. Гігієна лікувально-профілактичних закладів та 

профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. 
2 

  

 

18 
Лекція 19. Актуальні питання радіаційної гігієни. Санітарна 
охорона навколишнього середовища від радіоактивного 

забруднення, як гігієнічна проблема. 

 

2 
  

 

19 
Практична робота 23. Гігієнічна оцінка розміщення та 

планування окремих структурних підрозділів лікарні за 
матеріалами проекту. 

  

2 
 

 
20 

Практична робота 24. Гігієнічна оцінка умов перебування 

хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально- 

профілактичних закладах. 

  
2 
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Практична робота 25. Методи та засоби радіаційного 

контролю і протирадіаційного захисту працюючих з 

джерелами іонізуючих випромінювань та населення в місцях 
його проживання. 

  
2 

 

 

22 
Практична робота 26. Розрахункові методи оцінки 
радіаційної небезпеки та параметрів захисту від зовнішнього 

опромінення. 

  

2 
 

 
23 

Практична робота 27. Гігієнічна оцінка протирадіаційного 

захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при 

застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих 

випромінювань в лікувальних закладах. 

  
2 
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24 Модульна контрольна робота 6  2  

25 Змістовий модуль 7. Гігієна надзвичайних ситуацій    

 
26 

Лекція 20. Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у 

Збройних силах України при надзвичайних станах мирного 

часу та у воєнний час. Гігієна польового розміщення військ та 
населення. 

 
2 

  

 

27 
Практична робота 28. Організація і проведення розвідки 
водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

Оцінка якості води польовими методами. 

  

2 
 

 
28 

Практична робота 29. Організація і проведення санітарного 

нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування 

військових і цивільних формувань при надзвичайних 
ситуаціях та під час війни. 

  
2 

 

29 Модульна контрольна робота 7  2  

 

30 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

лекцій та практичних занять: 

   

31 
Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок) 

  
18 

32 Гігієнічний контроль за організацією фізичного та трудового 

навчання дітей та підлітків. Задачі лікаря щодо організації та 
проведення оздоровчих заходів в дитячих колективах. 

   

1 

33 Основні профілактичні заходи щодо покращання санітарно- 

гігієнічних умов перебування учнів у сучасних навчальних 

закладах. Роль сімейного лікаря у формуванні сприятливих 

гігієнічних умов виховання та навчання дитини. 

  1 

34 Професійна орієнтація як гігієнічна проблема. 
Професіографія. Сучасна система професійної орієнтації, її 

функції та провідні складові частини. 

  1 

35 Наукові основи проведення лікарсько-професійної 

консультації. Поняття про професійний відбір. Методики 

прогнозування професійної успішності. 

  1 

36 Особливості навчально-виховного процесу в інноваційних 

закладах освіти, спеціалізованих школах, дитячих санаторіях 

та оздоровчих установах. Гігієнічні вимоги до організації 

позашкільної діяльності та вільного часу учнів. 

  1 

37 Біоетичні проблеми охорони здоров’я пацієнтів та медичних 

працівників в лікувально-профілактичних закладах. 

  1 

38 Радіаційна безпека населення в місцях його мешкання, 

чинники, що її визначають. Біоетичні засади радіаційної 

безпеки населення.Питання біоетики та біобезпеки при 

застосуванні іонізуючого випромінювання. 

  1 

39 Організація лікувального та дієтичного харчування в 

лікувально-профілактичних закладах та контроль за ним. 

Правила кулінарної обробки харчових продуктів з метою 

зберігання їх доброякісності, вітамінів, запобігання 

захворювань травної системи (гастритів, виразок шлунку та 

  1 
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 інших).    

40 Чорнобильська катастрофа та її наслідки для здоров’я 

населення і навколишнього середовища. Гігієнічні аспекти 

побуту, харчування, праці та відпочинку населення, яке 

проживає на територіях, що зазнали радіоактивного 

забруднення. 

  1 

41 Концепція проживання населення на територіях України з 

підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, Закони України про правовий 

режим цих територій та правовий статус потерпілого 
населення. 

  1 

42 Санітарно-гігієнічні заходи, що проводяться при переміщенні 
та базуванні формувань у різних кліматичних умовах, їх 

особливості в умовах низьких та високих температур. 

  1 

43 Гігієнічні особливості праці медичних працівників 

військових частин та особового складу військово-медичних 

закладів при ліквідації наслідків надзвичайних станів та у 

воєнний час. 

  1 

44 Гігієнічні особливості використання індивідуальних засобів 

захисту при обслуговуванні об’єктів озброєння і військової 

техніки в різних родах військ, ліквідації пожеж. Особливості 

медичної експертизи продовольства в умовах можливого 

зараження радіоактивними, отруйними речовинами і 
бактеріальними засобами. 

  2 

45 Особливості організації санітарного нагляду за умовами праці 
військовослужбовців, ліквідаторів наслідків бойових дій та 

надзвичайних станів і на воєнний час. 

  2 

46 Гігієна військової праці танкістів. 
Гігієна військової праці у ракетних військах і артилерії, 

інженерних військах. Особливості умов служби, їх вплив на 

організм людини і заходи щодо захисту військовослужбовців. 

  2 

47 Гігієна військової праці у радіотехнічних військах. Умови 

військової праці на радіолокаційних станціях. Специфічні та 

неспецифічні фактори зовнішнього середовища. Гігієна 
військової праці на радіостанціях. 

  2 

48 Підготовка до підсумкового залікового контролю 

засвоєння знань та умінь 

  2 

49 
Підсумковий модульний контроль 

 
2 

 

 ВСЬОГО: 10 40 40 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

Загальний обсяг– 90 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Практичні заняття – 40 год. 

Самостійна робота – 40 год. 
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11 СЕМЕСТР 

 

1 
МОДУЛЬ №3. Методичні основи оцінки впливу 

несприятливих факторів навколишнього середовища на 

здоров’я населення 

   

2 
Практична робота 30. Методи гігієнічних досліджень. 

Організація державного санітарного нагляду. 

 
2 

 

 

3 
Практична робота 31. Методологічні та методичні основи 

вивчення впливу комплексу чинників навколишнього 

середовища на здоров’я населення. 

  

2 

 

 

4 
Практична робота 32. Методика вибору зон спостереження. 

Методи комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього 

середовища. 

  

2 

 

 
5 

Практична робота 33. Методика розрахунку інтегрального 

індексу здоров’я та оцінки кількісних показників стану 

здоров’я населення у зв’язку з впливом навколишнього 

середовища. 

  
2 

 

6 
Практична робота 34. Методологія оцінки ризику при 

проведенні епідеміологічних досліджень 

 
2 

 

7 
Практична робота 35. Методика гігієнічної оцінки клімато- 

погодних умов та їх впливу на здоров’я людини. 

 
2 

 

 
8 

Практична робота 36. Методика гігієнічної оцінки 

комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін 

людини 

  
2 

 

9 
Практична робота 37. Методи визначення інтенсивності та 

профілактичної дози ультрафіолетової радіації 

 
2 

 

 

10 
Практична робота 38. Методика використання 

ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики 

захворювань і санації повітряного середовища 

  

2 

 

11 
Модульна контрольна робота 8  

2 
 

12 МОДУЛЬ 4. Тропічна гігієна. Здоровий спосіб життя, особиста 

гігієна та психогігієна. Сучасні проблеми гігієни харчування. 

13 
Практична робота 39. Гігієнічна оцінка впливу тропічного 

клімату на умови життя, працездатність і здоров’я населення. 

 
2 

 

14 
Практична робота 40. Гігієна води та особливості 

водопостачання населення в умовах тропічного клімату. 

 
2 

 

 

15 
Практична робота 41. Гігієнічні, токсикологічні та 

епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних 

регіонів. 

  

2 

 

16 Модульна контрольна робота 9 
 

2 
 

17 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

лекцій та практичних занять: 

   

18 Підготовка до практичних занять (теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок) 

  13 
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19 Значення харчових ланцюгів в міграції токсичних і 

радіоактивних речовин з різних об’єктів навколишнього 

середовища до організму людини. Вплив залишкових 

кількостей хімічних речовин в харчових продуктах на 

здоров’я населення. 

   
 

2 

20 Генетично-модифіковані продукти та соціально-гігієнічні 

проблеми, пов’язані з їх використанням. 

  
2 

21 Лікувально-профілактичне харчування. Лікувальне та 

дієтичне харчування. Парентеральне харчування, його 

гігієнічне обґрунтування. Продукти та суміші дитячого 

харчування. Продукти геропротекторного спрямування. 

   
 

3 

22 Біоетичні аспекти оцінки харчового статусу людини. Питання 

гігієни харчування в біобезпеці населення. 

  
3 

23 Науково-технічний прогрес та його вплив на якість продуктів 

харчування. Методи консервування харчових продуктів, їх 

гігієнічна характеристика. Харчові добавки, їх гігієнічна 
характеристика. 

   
3 

24 Харчування в умовах екологічно несприятливого 

навколишнього середовища та шкідливих виробництв. 

  
2 

25 Адаптація та акліматизація людини в жаркому та тропічному 

кліматі. 

  
2 

26 Гігієнічні вимоги до якості харчових продуктів та їх 

особливості в умовах тропічного клімату. 

  
2 

27 Особливості особистої гігієни в умовах ардиного і гумідного 

клімату тропічної зони. 

Особливості планування та забудови населених місць в 

умовах аридного і гумідного тропічного клімату. 

Розрахункові методи оцінки впливу тропічного клімату на 

тепловий стан організму. 

   

 
2 

28 Загальна характеристика захворювань аліментарного 

походження серед населення тропічних регіонів та методи і 
засоби їх профілактики. 

   

2 

29 Методи санітарного обстеження джерел водопостачання, 

відору проб води для лабораторних аналізів та оцінка їх 

результатів. Методи консервування проб води в умовах 
жаркого клімату. 

   
2 

30 Особливості організації та режиму праці в умовах аридного і 

гумідного клімату тропічної зони. Параметри мікроклімату, 

при яких виконання фізичної праці стає неможливим. 

   
2 

31 Здоровий спосіб життя, визначення, зміст. Особиста гігієна 

як галузь гігієнічної науки, її зміст та значення для 
збереження і зміцнення здоров’я в сучасних умовах. 

   

2 

32 Гігієна тіла, шкіри та волосся. Сучасні мийні засоби, їх 

гігієнічна оцінка. Гігієна порожнини рота та зубів, засоби 

догляду за ними, їх гігієнічна оцінка. Засоби особистої 

гігієни, методи їх дослідження та оцінки. Гігієнічна оцінка 
сучасних миючих засобів. 

   
 

2 
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33 Загартовування. Основні фактори загартовування. Принципи, 

методи та засоби загартовування з використанням природних 

чинників (сонячне випромінювання, повітря, вода тощо). 

Вимоги до організації, планування і режиму роботи соляріїв 

та фотаріїв. Гігієнічна оцінка парових та сухожарових лазень. 

   
 

2 

34 Профілактика гіпокінезії. Фізична культура як один з 

найважливіших елементів особистої гігієни в сучасних 

умовах. Види фізичної культури, гігієнічне значення ранкової 

гімнастики, перебування та прогулянок на свіжому повітрі. 

Організація гігієнічного контролю за дозуванням фізичних 

навантажень. 

   

 
2 

35 Негативні наслідки активного та пасивного паління тютюну 

для здоров’я. Несприятливий вплив на здоров’я надмірного 

вживання алкоголю, наркоманії та токсикоманії, їх 

шкідливий вплив на здоров’я. Медико-соціальні проблеми, 

значення, шляхи і засоби профілактики шкідливих звичок та 
наркоманії. 

   

 
2 

36 Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання 

різних груп населення. Організація гігієнічного контролю за 

дозуванням фізичних навантажень у різному віці. Критерії 

ефективності роботи лікаря, що спрямована на формування 

здорового способу життя. 

   

 
2 

37 Гігієна одягу та взуття. Гігієнічні вимоги до різних видів 

тканин. Порівняльна гігієнічна характеристика одягу та 
взуття з природних і штучних тканин та матеріалів. 

   

2 

38 Вимоги до одягу і взуття для різних вікових груп населення. 

Фізико-хімічні показники, які характеризують гігієнічні 

властивості тканин для одягу людей похилого віку. Гігієнічні 
вимоги до різних шарів одягу людей похилого віку. 

   
2 

39 Підготовка до підсумкового залікового контролю 

засвоєння знань та умінь 

  2 

40 Підсумковий модульний контроль  2 2 

41 ВСЬОГО: - 30 60 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 

Загальний обсяг– 90 год., 

в тому числі: 

Практичні заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
 

 

Загальний обсяг за дисципліною – 270 год., 

в тому числі: 

Лекції – 40 год. 

Практичні заняття – 100 год. 

Самостійна робота – 130 год. 
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