


 



 

 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітнього-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів –  

2,2 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 

 

Нормативна 

 

Модулів - 1  

 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

223 Медсестринство 

(Сестринська справа) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання _________ 

 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин – 68 

3- й 

 

 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 

Самостійна робота 

студентів - 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Молодший спеціаліст 

Лекцій 

10 год. 

Практичні 

25 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

33 год. 

Індивідуальні завдання:- 

Вид контролю: диф залік 

 

 

 

 
 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В центрі уваги сучасної гігієнічної науки і санітарної практики стоять такі актуальні 

питання, як складні екологічні проблеми охорони навколишнього середовища та здоров`я 

населення від комплексного, поєднаного та комбінованого впливу цілої сукупності несприятливих 

чинників природного та техногенного характеру, активна первинна та вторинна профілактика 

поширених соціально значущих недуг.  

 Профілактика — провідний напрям вітчизняної медицини i практичної охорони здоров’я. 

На сучасному етапі необхідність втілення профілактичних заходів, спрямованих на оптимізацію 

умов життя людей, запобігання захворювань значно зросла. А це потребує формування 

гігієнічного cвiтoглядy в медичних працівників ycix категорій і рівнів, гігієнічного мислення, 

розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов у виникненні 

захворювань. 

Одна з провідних навчальних дисциплін медичного навчального закладу — ― Основи 

екології та профілактичної медицини ‖ i призначена забезпечити молодшого медичного  

спеціаліста —акушерку теоретичними знаннями основних положень гігієни, практичними 

навичками оцінювання чинників навколишнього середовища та профілактики їx негативного 

впливу на здоров’я людини. 

 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

1. Елементи санітарного законодавства України, на базі яких здійснюється професійна 

діяльність акушерки. 

2. Вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я людини, на розвиток плода та 

перебіг вагітності. 

3. Основні напрями профілактики захворювань, пов’язаних з негативним впливом чинників 

навколишнього середовища на здоров’я людини. 

4. Гігієнічні вимоги до якості питної води та організація забезпечення населення 

доброякісною питного водою. 

5. Вплив житлових умов на здоров’я людини та гігієнічні вимоги до житла. 

6. Значення харчування для здоров’я людини. Вплив на здоров’я кількісних i якісних 

характеристик харчового раціону. 

7. Гігієнічні вимоги до організації харчування окремих груп населення (вагітних, породіль, 

дітей). 

8. Вплив праці та умов виробничого середовища на здоров’я людини, на пepeбiг вaгiтнocтi i 

розвиток плода. 

9. Заходи профілактики захворювань, пов’язаних з професійною діяльністю. 

10. Гігієна праці медичних працівників. 

11. Санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування та утримання пологових будинків, жіночих 

консультацій. 

12. Заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. 

13. Заходи щодо профілактики СНІДу. 

14. Основи особистої гігієни. 

15. Організацію санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікарні. 

 

Студенти повинні вміти: 

1. Вимірювати та давати гігієнічне оцінювання температурі повітря, відносній вологості, 

швидкості руху повітря. 

2. Відбирати проби води з водопроводу, шахтного колодязя для лабораторних досліджень. 

3. Визначати та оцінювати органолептичні показники питної води. 

4. Оцінювати санітарні умови житла. Складати рекомендації щодо оздоровлення житлових 

умов. 

5. Проводити розрахунки енергетичної цінності добового раціону та збалансованості в 

ньому харчових речовин. 



6. Проводити санітарне обстеження приміщень харчоблоку лікарні (пологового будинку), 

давати гігієнічне оцінювання та рекомендації щодо усунення недоліків. 

7. Контролювати бактеріальне забруднення повітря, поверхні та предметів в основних 

приміщеннях пологового будинку (відділення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 . Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. 

Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 
 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. Навколишнє середовище та 

здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань. 

Тема 2. Гігієна повітря 

Тема 3. Гігієна води та водопостачання населених місць  

Тема 4. Гігієна грунту і очищення населених місць. 

Тема 5. Гігієна житла та благоустрій населених місць. 

 

Змістовий модуль 2. Гігієна харчування, праці, дітей і підлітків, особиста гігієна. Організація 

медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

Тема 1. Гігієна харчування. 

Тема 2. Гігієна праці.  

Тема 3. Гігієна дітей і підлітків. 

Тема 4. Гігієна лікувально-профілактичних закладів.  

Тема 5. Особиста гігієна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

л п лаб інд 
с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища. Гігієна промислових, 

харчових підприємств і лікувально-профілактичних закладів. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму 

медицини. Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники 

ризику виникнення захворювань. 

7 2 2 - - 3 

Тема 2. Гігієна повітря. 5  2   3 

Тема 3. Гігієна води та водопостачання населених місць  7 2 2   3 

Тема 4. Гігієна грунту і очищення населених місць. 5  2   3 

Тема 5. Гігієна житла та благоустрій населених місць. 5  2   3 

Всього за змістовним модулем 1 29 4 10 - - 15 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

Тема 1. Наукові основи раціонального харчування. 

Профілактика харчових отруєнь. 
7 2 2 - - 3 

Тема 2. Гігієна харчування 5  2   3 

Тема 3. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями 

трудового процесу, та їх профілактика. 
7 2 2 - - 3 

Тема 4. Профілактична медицина в галузі охорони 

здоров’я дітей і підлітків. 
5  2   3 

Тема 5. Гігієна лікувально-профілактичних закладів  4 2 2    

Тема 6. Особиста гігієна.  Здоровий спосіб життя. 5  2   3 

Тема 7. Основи психогігієни та хроногігієни. 

Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності 

людини. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології. 

5  2   3 

Тема 8. Методи та форми санітарно-просвітньої роботи 1  1    

Всього за змістовним модулем 2 39 6 15 - - 18 

ВСЬОГО 68 10 25   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища.  

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. 

Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники ризику виникнення 

захворювань. 

2 

2 Тема 3. Гігієна води та водопостачання населених місць  2 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

3 Тема 1. Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових 

отруєнь. 
2 

4 Тема 2. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового 

процесу, та їх профілактика. 
2 

5 Тема 3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів Здоровий спосіб життя. 2 

Всього  10 

            

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища.  

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Перспективи розвитку профілактичного напряму медицини. 

Навколишнє середовище та здоров’я. Чинники ризику виникнення 

захворювань. 

2 

2 Тема 2. Гігієна повітря. 2 

3 Тема 3. Гігієна води та водопостачання населених місць  2 

4 Тема 4. Гігієна грунту і очищення населених місць. 2 

5 Тема 5. Гігієна житла та благоустрій населених місць. 2 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

6 Тема 1. Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових 

отруєнь. 

2 

7 Тема 2. Гігієна харчування 2 

8 Тема 3. Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового 

процесу, та їх профілактика. 

2 

9 Тема 4. Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків. 2 

10 Тема 5. Гігієна лікувально-профілактичних закладів  2 

11 Тема 6. Особиста гігієна.  Здоровий спосіб життя. 2   

12 Тема 7. Основи психогігієни та хроногігієни. Психогігієнічні основи 

оптимізації повсякденної діяльності людини. Гігієнічні аспекти медичної 

біоритмології. 

2 

13 Тема 8. Методи та форми санітарно-просвітньої роботи 1 

Всього  25 
                                                                                                              



7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Гігієнічне оцінювання чинників навколишнього середовища.  

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 

2 

Історія становлення та розвитку гігієни. Сучасний період розвитку гігієни. 3 

2 Гігієна повітря. 3 

3 Гігієна води та водопостачання населених місць  3 

4 Гігієна грунту і очищення населених місць. 3 

5 Гігієна житла та благоустрій населених місць. 3 

Змістовий модуль 2. Гігієна промислових, харчових підприємств і лікувально-профілактичних 

закладів. 

6 Здорове харчування. Дієти. 3 

7 Гігієна харчування 3 

8 Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх 

профілактика. 

3 

9 Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків. 3 

10 Особиста гігієна.  Здоровий спосіб життя. 3 

11 Основи психогігієни та хроногігієни. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної 

діяльності людини. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології. 
3 

Всього  33 

 

         9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  
 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів, виконання 

контрольних робіт. 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 3 

100 
50 балів 

 

50 балів 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні програми 

2. Робочі програми 

3. Навчальна література 

4. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, мікроскопи, приладдя, що  використовується при роботі з 

мікроскопом). 

5. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

6. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного контролю у 

системі moodle). 

7. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

8. Матеріали для організації та проведення занять 

 Методичні вказівки для викладачів та студентів 

 Методичні вказівки для СПРС 

9. Матеріали для контролю знань та вмінь студентів: 

 Програми для тестування 

 Ситуаційні завдання 

 Контрольні роботи 

 Практичні роботи 
 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник, 2-е 

вид. — К.: Здоров’я, 2004. 

2. Даценко І.І., Шегедин М.Б., Шашков Ю.І. Гігієна дітей і підлітків. — К.: Медицина, 2006. 

3. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За заг. ред. І.І. Даценко. — Львів: Світ, 2001. 

4. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Я.І. Гігієна з основами екології. — К.: Здоров’я, 2001. 

 

Допоміжна 

1. Гігієна праці / За ред. А.М. Шевченка. — К.: Здоров’я, 2000. 

2. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. — К.: Здоров’я, 1999. 

 

. Internet-джерела 

 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/


5. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  http://www.scgis.ru/russian/. 

11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/. 

12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською 

мовою). 

13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i 

оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

14. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

15. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. 

16.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

17. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

18. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

19. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». 

20. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, 

строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 
 

 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework

