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1. Загальна інформація про викладача  

Викладач: доцент, к.мед.н. Соколовська Ірина Анатоліївна 

e-mail: Irinasokol@meta.ua 

Кафедра: загальної гігієни та екології 

Адреса: пр. Маяковського, 29, корпус №1 

Викладач: доцент, к.мед.н. Куцак Алла Валерїївна 

e-mail: Irinasokol@meta.ua 

Кафедра: загальної гігієни та екології 

Адреса: пр. Маяковського, 29, корпус №1 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Гігієна з гігієнічною експертизою»  для студентів 3 курсу 

Кількість кредитів з дисципліни: 210 годин / 7 кредитів ECTS (лекцій – 46, практичних 

занять –68, СРС – 96). 

3. Семестр: 5,6 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні«Гігієна з 

гігієнічною експертизою): біологія, екологія, мікробіологія, біохімія, анатомія, фізіологія.  

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Гігієна з гігієнічною експертизою): біологія, екологія, біохімія.  

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Лікар лаборант перш за все повинен вміти аналізувати результати лабораторних та 

інструментальних досліджень та на їх підставі оцінити стан здоров’я населення в 

залежності від чинників виробничого та навколишнього середовища.  

Головне завдання дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» (за професійним 

спрямуванням) – навчити студентів теоретичним основам гігієнічної експертизи, як науки 

(термінологія, закони, методи, принципи гігієнічного нормування); ознайомити з 

нормативно-правовим забезпеченням застосування профілактичних заходів, 

відпрацювання практичних навичок щодо профілактики захворювань інфекційного та 

неінфекційного походження у відповідності до основ чинного законодавства України, 

опанування лабораторних методів дослідження, використання сприятливих оздоровчих 

факторів навколишнього середовища для зміцнення здоров’я людини, загартування 

організму. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

- Інтегральна - здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорона здоров’я або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог; 

- Загальні:  

− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

− Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 

− Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

іноземною мовою 

− Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
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− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

− Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються 

− Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

- Спеціальні (фахові, предметні):  

✓ Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів 

✓ Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань 

✓ Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань 

клінічного профілю 

✓ Здатність до діагностування невідкладних станів 

✓ Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги 

✓ Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 

✓ Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів  

✓ Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб 

✓ Здатність до ведення медичної документації 

✓ здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров'я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації 

✓ Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних детермінант на стан здоров'я індивідуума, сім'ї, 

популяції 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

- вивчити теоретичні основи гігієни з гігієнічною експертизою, як наук 

(термінологія, закони, методи, принципи гігієнічного нормування);  

- ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням застосування профілактичних 

заходів;  

- опанувати лабораторних методів дослідження,  

- відпрацювати практичних навичок щодо профілактики захворювань інфекційного 

та неінфекційного походження у відповідності до основ чинного законодавства України; 

- використовувати сприятливі оздоровчі фактори навколишнього середовища для 

зміцнення здоров’я людини, загартування організму. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів та 4 змістових модулів:  

−  Модуль 1: годин 90 /  (лекцій – 18, практичних занять – 34, СРС – 38); 

− Модуль 2: годин 120 / (лекцій – 28, практичних занять – 34, СРС – 58); 

Модуль 1, змістовий модуль 1 «Гігієна атмосферного повітря. Гігієна житла. Гігієна 

ґрунту,води та водопостачання» 

Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних досліджень. Структура 

санітарно-гігієнічної лабораторії Держсанепідслужби України. Методи гігієнічних 

досліджень. Історія виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни. Методи 
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визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетового (УФ) 

випромінювання і його використання з метою профілактики захворювань і санації 

повітряного середовища. Дослідження вітрового режиму місцевості та атмосферого тиску. 

Визначення ефективності природної та штучної вентиляції приміщень Методики 

визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного 

забруднення повітря та вентиляції приміщень. Поняття про повітряний куб, необхідний та 

фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування. Дослідження 

температурно-вологісного режиму.  

Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості, швидкості руху 

повітря, їх впливу на теплообмін. Гігієнічна оцінка комплексного впливу параметрів 

мікроклімату на теплообмін людини (кататермометрія, еквівалентно-ефективні, 

результуючі температури). Гігієнічні оцінка променистої енергії. Гігієнічне значення 

складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери). Визначення природного та 

штучного освітлення приміщень. Методики визначення та гігієнічної оцінки природного 

та штучного освітлення. Гігієнічна оцінка коефіцієнта природної освітленості, світлового 

коефіцієнту, коефіцієнту рівномірності, спектральної характеристики джерел світла та 

часу інсоляції приміщень різних типів.  

Дослідження ґрунту. Гігієна ґрунту та очистка населених місць. Відбір проб ґрунту 

для лабораторного дослідження. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними 

санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб та очистка 

населених місць.   Методи  відбору проб води і способи  її консервування. Визначення 

органолептичних показників якості питної води. Методика санітарного обстеження 

джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного 

дослідження. Дослідження хімічного складу води: визначення рН, жорсткості та 

окиснюваності води. Коагуляція та хлорування води. Методи і засоби очистки, 

знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні. 

Модуль 1, змістовий модуль 2 «Гігієна харчування. Експертиза харчових продуктів. 

Гігієна та фізіологія праці ».  

Принципи раціонального збалансованого харчування. Наукові основи раціонального, 

превентивного, лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. 

Оцінювання різновидів харчування. Гігієнічна експертиза молока та кисломолочних 

продуктів. Гігієнічна експертиза борошна та хліба Методика експертної оцінки харчових 

продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу. 

Гігієнічне обстеження об’єкта громадського харчування. Аліментарно залежні 

захворювання. Хвороби харчової непереносимості та значення харчування для їх перебігу. 

Теоретичні аспекти та методика профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених 

захворювань. Гігієнічні основи лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного 

харчування. Визначення поняття та класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння 

мікробної етіології (інтоксикації, токсикоінфекції, міко- і скомбротоксикози), немікробної 

етіології: спричинені речовинами тваринного та рослинного походження, домішками 

хімічних речовин Харчові отруєння Методика розслідування і профілактика харчових 

отруєнь. Фізіологія праці. Праця та робота, їх визначення. Поняття про тяжкість, 

напруженість, шкідливість, небезпечність праці. Гігієнічна класифікація праці. Критерії 

оцінювання тяжкості, напруженості, процесу праці, шкідливих, небезпечних умов праці 

Гігієнічна оцінка важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та 

підвищення працездатності. Гігієнічні вимоги до режиму праці. Визначення виробничого 

шуму та вібрації. 

Методи відбору проб і визначення вмісту пилу в повітрі.Методика визначення 

запиленості, хімічних забруднень повітря виробничого середовища. Професійні 

захворювання і отруєння та їх профілактика 

Модуль 2, змістовий модуль 1 «Методологія гігієни. Методика гігієнічного 

оцінювання впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. Гігієна дітей і 
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підлітків»». 

Методологічні та методичні основи вивчення здоров'я у залежності від стану 

навколишнього середовища. Вибір зон спостереження. Комплексна оцінка стану 

навколишнього середовища. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов 

на здоров'я людини. Акліматизація. Профілактика метеотропних реакцій. Гігієнічне 

оцінювання фізичного розвитку дітей і підлітків. Закономірності росту і розвитку 

дитячого організму Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього 

середовища на здоров’я дітей та підлітків, визначення групи здоров’я та фізичного 

розвитку. Гігієнічне оцінювання умов навчання і виховання. Гігієнічна оцінка навчально-

виховного режиму дітей різних вікових груп. Методи вивчення вікових 

психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. Гігієнічне оцінювання  дитячих 

меблів,шкільних підручників та іграшок. Вимоги до обладнання і предметів дитячого 

вжитку (одяг і взуття). 

Модуль 2, змістовий модуль 2. «Гігієна лікувально-профілактичних закладів. 

Радіаційна гігієна»  

Гігієнічне оцінювання умов перебування пацієнтів у лікарнях та  праці медичного 

персоналу в лікувально-профілактичних закладах. 

Комплексне санітарно-гігієнічне обстеження лікувально-профілактичного закладу 

відповідно до схеми (з вимірюванням параметрів мікроклімату, освітлення, площі, 

розмірів палат). Гігієнічна оцінка розміщення та планування  окремих структурних 

підрозділів лікарні за матеріалами проекту. 

Комплексне санітарно-гігієнічне обстеження лікувально-профілактичного закладу. 

Лікарсько-санітарний контроль за організацією харчування в лікувальних установах 

(обстеження харчоблоку лікарні). 

Гігієнічне оцінювання праці медичного персоналу в лікувально-профілактичних 

закладах.  Гігієнічна оцінка тканин та побутового виробничого лікарняного одягу 

Організація радіологічного контролю. Методи контролю протирадіаційного захисту 

персоналу та радіаційна безпека населення при використанні іонізуючих випромінювань у 

виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах. 

Контроль за вмістом радіонуклідів в об’єктах довкілля. Санітарно-гігієнічний 

контроль за об’єктами, в яких застосовується джерело  іонізуючого випромінювання. 

Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього 

випромінювання. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної 

безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючої радіації в лікувальних закладах. 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

Модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ З ГІГІЄНІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ 

Змістовий модуль 1. «Гігієна атмосферного повітря. Гігієна житла. Гігієна ґрунту,води та 

водопостачання» 
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1 Тема 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, 

зміст, методи гігієнічних досліджень. 

Структура санітарно-гігієнічної лабораторії 

Держсанепідслужби України. Методи 

гігієнічних досліджень. Історія виникнення, 

основні етапи розвитку та сучасний стан 

гігієни. Методи визначення інтенсивності та 

профілактичної дози ультрафіолетового (УФ) 

випромінювання і його використання з метою 

профілактики захворювань і санації 

повітряного середовища. 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год. 

СРС – 3 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

2 Тема 2. Дослідження вітрового режиму 

місцевості та атмосферого тиску. Визначення 

ефективності природної та штучної вентиляції 

приміщень Методики визначення 

концентрації СО2 та окиснюваності повітря як 

показників антропогенного забруднення 

повітря та вентиляції приміщень. Поняття про 

повітряний куб, необхідний та фактичний 

об’єм і кратність вентиляції, їх наукове 

обґрунтування. 

 

ПЗ - 2 год. 

 Л – 2 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

3 Тема 3. Дослідження температурно-

вологісного режиму. Методика визначення та 

гігієнічна оцінка температури, вологості, 

швидкості руху повітря, їх впливу на 

теплообмін. Гігієнічна оцінка комплексного 

впливу параметрів мікроклімату на 

теплообмін людини (кататермометрія, 

еквівалентно-ефективні, результуючі 

температури). Гігієнічні оцінка променистої 

енергії. Гігієнічне значення складових 

біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери). 

 

ПЗ – 2год. 

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

4 Тема 4. Визначення природного та 

штучного освітлення приміщень. 

Методики визначення та гігієнічної 

оцінки природного та штучного 

освітлення. Гігієнічна оцінка коефіцієнта 

природної освітленості, світлового 

коефіцієнту, коефіцієнту рівномірності, 

спектральної характеристики джерел 

світла та часу інсоляції приміщень різних 

типів.  

ПЗ - 2год. 

СРС – 3 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

5 Тема 5 Дослідження ґрунту. Гігієна 

ґрунту та очистка населених місць. Відбір 

проб ґрунту для лабораторного 

дослідження. Методика гігієнічної оцінки 

ґрунту за даними санітарного обстеження 

ділянки та результатами лабораторного 

аналізу проб та очистка населених місць.   

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год. 

СРС – 3 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

6 Тема 6 Методи  відбору проб води і 

способи  її консервування. Визначення 

органолептичних показників якості питної 

води. Методика санітарного обстеження 

джерел водопостачання та відбору проб 

води для бактеріологічного і санітарно-

хімічного дослідження. Дослідження 

ПЗ – 2 год. 

Л – 4 год. 

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 
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хімічного складу води: визначення рН, 

жорсткості та окиснюваності води. 
 

7 Тема 7. Коагуляція та хлорування води. 

Методи і засоби очистки, знезараження 

води при централізованому і 

децентралізованому водопостачанні.  
 

ПЗ – 2 год.,  

Л –    2год. 

СРС – 3 год.   

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 
 

8 Змістовий модуль 2. ПЗ - 2 год. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Гігієна харчування. Експертиза харчових продуктів. Гігієна та фізіологія праці  

1 Тема 1. Принципи раціонального 

збалансованого харчування. Наукові 

основи раціонального, превентивного, 

лікувально-дієтичного та лікувально-

профілактичного харчування. Оцінювання 

різновидів харчування. 

ПЗ - 2 год. 

Л –   2год. 

СРС – 3 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

2 Тема 2. Гігієнічна експертиза молока та 

кисломолочних продуктів. Гігієнічна 

експертиза борошна та хліба Методика 

експертної оцінки харчових продуктів і 

готових страв за результатами їх 

лабораторного аналізу. 

ПЗ - 2 год. 

Л – 2 год. 

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

3 Тема 3. Гігієнічне обстеження об’єкта 

громадського харчування. Аліментарно 

залежні захворювання. Хвороби харчової 

непереносимості та значення харчування для 

їх перебігу. Теоретичні аспекти та методика 

профілактики аліментарних та аліментарно-

зумовлених захворювань. Гігієнічні основи 

лікувально-дієтичного та лікувально-

профілактичного харчування. 

Л - 2 год.  

ПЗ - 2 год. 

 

Опрацювання тем за допомогою: електр. 

навчально-методичного комплексу 

навчальної дисципліни "Гігієна з 

гігієнічною експертизою", Опрацювання 

практичних навичок . Заповнення 

практикуму. 

 

4 Тема 4. Визначення поняття та 

класифікація харчових отруєнь. Харчові 

отруєння мікробної етіології 

(інтоксикації, токсикоінфекції, міко- і 

скомбротоксикози), немікробної етіології: 

спричинені речовинами тваринного та 

рослинного походження, домішками 

хімічних речовин Харчові отруєння 

Методика розслідування і профілактика 

харчових отруєнь. 

 

ПЗ –2год. 

Л –2год. 

СРС – 3 год.   

 

 

 

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

5 Тема 5 Фізіологія праці. Праця та робота, 

їх визначення. Поняття про тяжкість, 

напруженість, шкідливість, небезпечність 

праці. Гігієнічна класифікація праці. 

Критерії оцінювання тяжкості, 

напруженості, процесу праці, шкідливих, 

небезпечних умов праці Гігієнічна оцінка 

важкості та напруженості праці з метою 

профілактики перевтоми та підвищення 

працездатності. Гігієнічні вимоги до 

Л – 4 год 

ПЗ - 2 год.  

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 
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режиму праці. Визначення виробничого 

шуму та вібрації.. 

6 Тема 6 Методи відбору проб і визначення 

вмісту пилу в повітрі. Методика 

визначення запиленості, хімічних 

забруднень повітря виробничого 

середовища. Професійні захворювання і 

отруєння та їх профілактика 

ПЗ - 2год. 

 

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

7 Диференційований залік ПЗ - 2 год.  

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

Модуль 2 Спеціальні питання гігієни з гігієнічною експертизою 

Змістовий модуль 1. «Методологія гігієни. Методика гігієнічного оцінювання впливу клімато-

погодних умов на здоров’я людини. Гігієна дітей і підлітків.» 

1 Тема 1. Методологічні та методичні 

основи вивчення здоров'я у залежності від 

стану навколишнього середовища. Вибір 

зон спостереження. Комплексна оцінка 

стану навколишнього середовища.. 

 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 4 год. 

СРС – 3 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

2 Тема 2. Методика гігієнічної оцінки 

впливу клімато-погодних умов на здоров'я 

людини. Акліматизація. Профілактика 

метеотропних реакцій. 

Л – 4 год. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 4 год 

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

3 Тема 3. Гігієнічне оцінювання фізичного 

розвитку дітей і підлітків. Закономірності 

росту і розвитку дитячого організму 

Методи дослідження та оцінка впливу 

факторів навколишнього середовища на 

здоров’я дітей та підлітків, визначення 

групи здоров’я та фізичного розвитку. 

Л – 2год.  

ПЗ – 4год.  

СРС – 4 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

4 Тема 5 Гігієнічне оцінювання умов 

навчання і виховання. Гігієнічна оцінка 

навчально-виховного режиму дітей різних 

вікових груп. Методи вивчення вікових 

психофізіологічних особливостей дітей та 

підлітків. 

Л – 4 год. 

ПЗ – 2год.  

СРС – 4 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

6 Тема 6. .Гігієнічне оцінювання  дитячих 

меблів,шкільних підручників та іграшок. 

Вимоги до обладнання і предметів 

дитячого вжитку (одяг і взуття). 

Л – 4 год. 

ПЗ – 2 год. 

СРС – 4 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

Змістовий модуль 2. «Гігієна лікувально-профілактичних закладів.. Радіаційна гігієна» 
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1 Тема 1. Гігієнічне оцінювання умов 

перебування пацієнтів у лікарнях та  

праці медичного персоналу в лікувально-

профілактичних закладах. 

ПЗ – 2 год. 

Л -  4 год. 

СРС – 5 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

2 Тема 2. Комплексне санітарно-гігієнічне 

обстеження лікувально-профілактичного 

закладу відповідно до схеми (з 

вимірюванням параметрів мікроклімату, 

освітлення, площі, розмірів палат). 

Гігієнічна оцінка розміщення та 

планування  окремих структурних 

підрозділів лікарні за матеріалами 

проекту. 

Л – 4 год.  

ПЗ - 2 год. 

СРС – 4 год 

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

3 Тема 3. Комплексне санітарно-гігієнічне 

обстеження лікувально-профілактичного 

закладу. Лікарсько-санітарний контроль 

за організацією харчування в 

лікувальних установах (обстеження 

харчоблоку лікарні). 

ПЗ – 2 год. 

Л – 2 год.  

СРС – 4 год 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

4 Тема 4. Гігієнічне оцінювання праці 

медичного персоналу в лікувально-

профілактичних закладах.  Гігієнічна 

оцінка тканин та побутового 

виробничого лікарняного одягу 

ПЗ – 2 год. 

Л – 4 год. 

СРС – 4 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

5 Тема 5. Організація радіологічного 

контролю. Методи контролю 

протирадіаційного захисту персоналу та 

радіаційна безпека населення при 

використанні іонізуючих випромінювань 

у виробництві, наукових дослідженнях, 

лікувальних закладах. 

Л – 2 год. 

СРС - 5 год. 

ПЗ - 2 год.,  

 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

6 Тема 6. Контроль за вмістом 

радіонуклідів в об’єктах довкілля. 

Санітарно-гігієнічний контроль за 

об’єктами, в яких застосовується 

джерело  іонізуючого випромінювання. 

Розрахункові методи оцінки радіаційної 

безпеки та параметрів захисту від 

зовнішнього випромінювання. Гігієнічна 

оцінка протирадіаційного захисту 

персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів 

при застосуванні іонізуючої радіації в 

лікувальних закладах. 

ПЗ –2год. 

СРС – 3 год. 

Опрацювання тем за допомогою: 

електр. навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

"Гігієна з гігієнічною експертизою", 

Опрацювання практичних навичок . 

Заповнення практикуму. 

 

7 Диференційований залік ДЗ – 2 год.  

 

6. Самостійна робота студента  

МОДУЛЬ № 1. 

 



10 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

  1. 
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок. 
5 

  2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 28 

   2.1. Підготовка до Змістового модуля 1. 2 

2.2. Хронічні інтоксикації, пов’язані з техногенним забрудненням води 

хімічними речовинами 
4 

  2.3. Порівняльна характеристика сучасних способів знезараження води 4 

  2.4. Гігієнічне значення і методика визначення розчиненого кисню у воді 4 

  2.5. Підготовка до Змістового модуля 2. 2 

  2.6 Виявлення фальсифікації кисломолочних продуктів  4 

  2.7. Захворювання, зумовлені гіповітамінозом та авітамінозом. 4 

  2.7. Підготовка до Змістових  модулів 1-2 4 

3. Підготовка до дифзаліку 5 

РАЗОМ: 38 

МОДУЛЬ№2  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіл-ть 

годин 

1. 
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок 
4 

 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 48 

2

2.1 
Підготовка до Змістового модуля 1. 

2 

2.2 Гігієнічні вимоги до організації і проведення уроків фізичної культури в 

школі 
10 

2.3 Дослідження психофункціональної готовності дитини до школи 10 

2.4 Підготовка до Змістового модуля 2. 2 

2.5 Умови праці медичного персоналу відділень різного профілю 12 

2.6 Гігієнічні  вимоги до планування, улаштування і утримання радіологічних 

відділень лікарень 
10 

2.7 Підготовка до Змістоих модулів 1- 2. 2 

3. Підготовка до дифзаліку  6 

РАЗОМ: 58 

 

        Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу. Оцінка 

«Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу 

та відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної теми складає не 

менше 60%. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено хоча б одну тему, або 

відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які 

успішно виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної 

дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого 

заліку. Практикум заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем 

після завершення практичного заняття. 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна (базова) 

1. Гігієна та екологія. Підручник / В.Г. Бардов [та ін.] ; за заг. ред. : проф. В.Г.  Бардова. – 
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Вінниця : Нова Книга, 2020. – 472 с. 

2. Гігієна та медична екологія :  підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації. Кн. 1 / М. П. Гребняк [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 215 с. 

3. Гігієна та медична екологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації. Кн. 2 / М. П. Гребняк [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 231 с. 

4. Радіаційна безпека при рентгенодіагностичних дослідженнях. Навчальний посібник / 

Севальнєв А.І., Костенецький М.І., Куцак А.В., Лемешко Л.Т., Терехов Р.Л. – Запоріжжя: ЗДМУ, 

2021. - 106 с. 

5. Гігієна та медична екологія. Електронний навчальний посібник / Гребняк М.П., 

Ковальчук Л.Й., Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. - Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. - 49,08 МБ. 

6. Гребняк М.П., Федорченко Р.А. Екологічні загрози здоровю населення в 

урбанізованих регіонах. / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко. Монографія. – Запоріжжя: видавництво 

ЗДМУ, 2018.- 168 с.  

7. Костенецький М.І., Севальнєв А.І., Куцак А.В. Радіоекологія середовища 

життєдіяльності населення Запорізької області. / М.І. Костенецький, А.І. Севальнєв, А.В. Куцак - 

Монографія. – Запоріжжя: видавництво ЗДМУ, 2017.- 151 с.  

8. Капустник В.А., Костюк І.Ф. Професійні хвороби. / В.А. Капустник – К.: ВСВ 

«Медицина», 2017.-536 с.  

9. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія. / М.П. Гребняк – Дніпропетровськ.: 

ТОВ «Акцент ПП», 2016.-484 с.  

10. Гігієна з гігієнічною експертизою: збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 

медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» / А.І. 

Севальнєв, Р.А. Федорченко, А.В. Куцак, Л.П. Шаравара, О.В Кірсанова., І.А. Соколовська, Ю.В. 

Волкова. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. Рекомендовано ЦМР Запорізького державного медичного 

університету ( протокол  № 5  від 23 травня 2019р. – 81с 

11. Севальнєв А.І..Гігієна з гігієнічною експертизою. Електронний навчально-методичний 

комплекс навчальної дисципліни "Гігієна з гігієнічною експертизою" для студентів ЗВО 3 курсу, 

напряму підготовки - 1201 "Медицина", освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", спеціальності 

- 6.120102 "Лабораторна діагностика" / Севальнєв А.І.,Соколовська І.А Рекомендовано ЦМР 

Запорізького державного медичного університету. (протокол ЦМР ЗДМУ № 1  від 27.09. 2018 р.) 

 

Допоміжна 

1. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-біологічні та санітарно-гігієнічні аспекти: 

монографія / В.О.Прокопов; за ред. А.М. Сердюка. – К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 400 с. 

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

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

/ А. І. Севальнєв, М. П. Гребняк, Р. А. Федорченко, А. В. Куцак, О. В. Кірсанова, Л. П. 

Шаравара, І. А. Соколовська, Ю. В. Волкова. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 114 с. 

3. Харчові отруєння. Профілактика : навчальний посібник до практичних занять для студентів 2-

3 курсів медичного факультету / А.І. Севальнєв, М.П Гребняк, Е.В. Кірсанова та ін. – 

Запоріжжя, 2019. – 106 с. 

4. Дієтологія у термінах, схемах, тестах: навч. посіб. / за ред. проф. М. П. Гребняка. – Дніпро : 

Акцент, 2018 – 245 с. 

5. 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 

6. Гребняк М. П. Медична екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Гребняк, С. А. Щудро 

; за ред. М. П. Гребняка ; рец.: В. О. Коробчанський, О. З. Бразалук. - Вид. 2-ге, допов. та 

перероб. - Дніпропетровськ : Акцент, 2016. - 483 с. 
8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю – залік.  

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня 
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знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових 

завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час 

виконання практичних та лабораторних робіт, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання 

кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів 

лабораторних та інших методів обстеження стану довкілля). Рекомендовані до застосування такі 

засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних 

задач, контроль практичних навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів 

(110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за 

поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі 

види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після завершення 

вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки студента (виконання 

практичних навичок та рівня теоретичних знань і вмінь їх використовувати в конкретних 

ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких відсутня академічна 

заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не пройдений онлайн 

курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться 

корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття 

без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається індивідуально деканом 

факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу успішність 

протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік виставляється 

автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та конвертується 

автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) та 

оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 

120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми модулю з 

дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1. 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


