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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітнього-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів –  

1,5 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  

 

 

Нормативна 

 

Модулів - 1  

 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

226 Фармація, промислова 

фармація 

(Фармація) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання _________ 

 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин – 45 

4- й 

 

 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних - 

Самостійна робота 

студентів - 

 

Освітній ступінь 

Молодший бакалавр 

Лекцій 

12 год. 

Практичні 

13 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

20 год. 

Індивідуальні завдання:- 

Вид контролю: диф залік 

 

 

 

 
 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення гігієни з основами екології є оволодіння знаннями з загальної 

гігієни, з гігієни праці в аптечних установах. 

Особливої уваги потребує вивчення таких питань, як особиста гігієна фармацевта, 

профілактика негативного впливу виробничих шкідливих чинників на здоров’я працівників аптек, 

методи і форми санітарно-освітньої роботи. 

Викладання навчального матеріалу слід пов’язувати з питаннями, які розкривають вплив 

екологічних чинників на організм людини. 

Кращому засвоєнню матеріалу сприяють демонстративні експерименти, досліди, 

використання технічних засобів навчання, екскурсії в санітарно-гігієнічну лабораторію СЕС для 

ознайомлення студентів із сучасним обладнанням і методами санітарно-гігієнічних досліджень. 

Набуті в процесі вивчення цього предмета знання й уміння дадуть студентам змогу 

вирішувати конкретні практичні завдання і підготуватися до оволодіння фармацевтичними 

дисциплінами. 

У процесі вивчення гігієни з основами екології студенти повинні оволодіти: 

а) соціально-особистісними компетенціями: 

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо інших людей та природи 

(принципи біоетики); 

 екологічна грамотність; 

 розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; 

б) професійними компетенціями: 

 здатність використовувати знання нормативних та законодавчих актів у практичній 

діяльності; 

 здатність проводити інформативну роботу серед населення щодо профілактики 

захворювань та покращання здоров’я. 

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 предмет і завдання гігієни; 

 історію розвитку гігієни; 

 значення гігієни в практичній роботі фармацевта; 

 правила роботи в гігієнічній лабораторії; 

 методи гігієнічних досліджень; 

 хімічні та фізичні властивості повітря. Охорону атмосферного повітря; 

 гігієну ґрунту; 

 гігієнічні вимоги до питної води і води для ін’єкцій; 

 принципи раціонального харчування; 

 вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; 

 гігієну праці в аптечних установах; 

 виробничі шкідливі та небезпечні чинники в роботі фармацевта; 

 вимоги до мікроклімату виробничих приміщень аптек та аптечних складів; 

 значення, методи і форми санітарної освіти. 

 

Студенти повинні вміти: 

 визначати температуру, вологість, швидкість руху повітря; 

 відбирати проби води, консервувати їх; оформлювати документацію; 

 досліджувати фізичні властивості води; 

 проводити дезінфекцію в аптечних установах; 

 розраховувати потрібну кількість бактерицидних ламп для знезараження повітря в асептичному 

блоці; 

 визначати й оцінювати санітарно-гігієнічні особливості мікроклімату виробничих 



приміщень; 

 дотримувати правил особистої гігієни фармацевта; 

 організовувати й проводити роботу із санітарної освіти. 

 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 досягнення сучасної медицини; 

 екологічний стан своєї області та України; 

 нові накази МОЗ України. 

 

 

 



 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 .Комунальна гігієна. Гігієна  праці в аптечних установах, особиста, 

праці, дітей і підлітків. 
 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Вступ. Гігієна повітря.  

Тема 2. Гігієна води і водопостачання населених місць. 

Тема 3. Гігієна ґрунту і очищення населених місць 

 

Змістовий модуль 2. Гігієна праці в аптечних установах особиста гігієна. 

Організація медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

Тема 1. Гігієна харчування. 

Тема 2. Гігієна праці в аптечних установах.   

Тема 3. Особиста гігієна. 

Тема 4. Санітарна освіта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Комунальна гігієна. Гігієна  праці в аптечних установах, 

особиста, праці, дітей і підлітків. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

Тема 1. Вступ. Гігієна повітря.  7 2 2 - - 3 

Тема 2. Гігієна води і водопостачання 

населених місць.  
7 2 2 - - 3 

Тема 3. Гігієна ґрунту і очищення населених 

місць. 
7 2 2 - - 3 

Всього за змістовним модулем 1 21 6 6 - - 9 

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

гігієна. Організація медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

Тема 1. Гігієна харчування 9 2 3 - - 4 

Тема 2. Гігієна праці в аптечних установах.   7 2 2 - - 3 

Тема 3. Особиста гігієна. Санітарна освіта 8 2 2 - - 4 

Всього за змістовним модулем 2 24 6 7 - - 11 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 45 12 13 - - 20 

ВСЬОГО 45 12 13   20 
 

 



 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Комунальна гігієна. Гігієна  праці в аптечних установах, особиста, 

праці, дітей і підлітків. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Вступ. Гігієна повітря.  2 

2 Тема 2. Гігієна води і водопостачання населених місць. 2 

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

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

Організація медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

4 Тема 1. Гігієна харчування 2 

5 Тема 2. Гігієна праці в аптечних установах.   2 

6 Тема 3. Особиста гігієна. Санітарна освіта. 2 

Всього  12 
            

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Комунальна гігієна. Гігієна  праці в аптечних установах, особиста, 

праці, дітей і підлітків. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 Тема 1. Вступ. Гігієна повітря.  2 

2 Тема 2. Гігієна води і водопостачання населених місць. 2 

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

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

Організація медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

4 Тема 1. Гігієна харчування 3 

5 Тема 2. Гігієна праці в аптечних установах.   2 

6 Тема 3. Особиста гігієна. Санітарна освіта. 2 

Всього  13 
 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

 

 

                                          



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годи

н 

Модуль 1 Комунальна гігієна. Гігієна  праці в аптечних установах, особиста, 

праці, дітей і підлітків. 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна навколишнього середовища. 

1 

2 

Історія становлення та розвитку гігієни. Сучасний період розвитку 

гігієни. 

3 

2 Джерела та види водопостачання. Методика санітарного 

обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для 

бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. 

3 

3 Санітарне очищення населених місць. 3 

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

Організація медичного обслуговування. Санітарна освіта. 

4 Фізіолого-гігієнічне значення нутрієнтів. Харчова та біологічна 

цінність харчових продуктів    
3 

5 Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів 

виробничого середовища та реакції організму на їхній вплив 

Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації. 

3 

6 Гігієна праці в аптечних установах.   3 

7 Особиста гігієна. 2 

Всього  20 
 

         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 2 
100 

100 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 

Основна: 

1. Конституція України. 

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я. 

3. Закон України ―Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення‖. 

4. Діючі накази та інструкції МОЗ України  

5. Гігієна з основами екології: Навчально-методичний посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Схвалено 



МОЗ / Довженко Л.В., Лінькова І.К. — К., 2017. — 49 с.  

6. Основи екології та профілактична медицина: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено 

МОЗ / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко та ін. — К., 2017. — 472 с.  

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

8. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: 

Здоров’я, 2004. – 792 с. 

 

Додаткова: 

1. Дикий І.Л., Літаров В.Є., Сілаєва Л.Ф. Основи загальної та фармацевтичної гігієни: навч. 

посіб. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.  

2. Литвинова Г.О. Гігієна з основами екології. — К.: Здоров’я, 2001.14-22 с 3. Литвинова Г.О. 

Техніка санітарно-гігієнічних досліджень. — К.: Вища шк., 1995.  

3. Мізюк М.І. Гігієна: посіб. для практ. занять. — К.: Здоров’я, 2002. 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 
 

 


