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ВСТУП 

 

 У сучасний період стан населення України характеризується кризовими явищами. 

В зв’язку з цим, надзвичайно важливою проблемою сьогодення є охорона здоров'я 

населення. У сучасний період відмічається перехід від нозоцентричної системи охорони 

здоров'я (орієнтованої на лікування захворювань) до здоров'яцентричної (охорони 

здоров'я з пріоритетом зміцнення здоров'я здорових та профілактики захворювання). 

Найбільш ефективні можливості для збереження та розвитку біологічних і соціальних 

функцій людини, підтримання високої соціальної активності та професійної 

працездатності надає профілактична медицина. 

 Домінантою гігієни та профілактичної медицини є виведення охорони здоров'я з 

під дії нозологічного принципу і залежності від нього праці лікарів. Їх базовими 

принципами являються: формування здорового способу життя, оцінка впливу факторів 

навколишнього середовища на здоров'я людини і обґрунтування заходів, спрямованих на 

забезпечення оптимальних умов існування, підвищення престижності здоров'я, 

попередження його втрати та профілактика захворюваності. Орієнтація аспірантів на 

вказані проблеми стимулюватиме їх до самостійного аналітично-синтетичного пошуку й 

наукового обґрунтування цих проблем.  

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни»  

складена відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора 

філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина». 

Підготовка докторів філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров'я» зорганізується 

за системою: проблемні лекції, практичні заняття з акцентом на самостійну роботу, 

поточного та проміжного контролю знань, вмінь та навиків. Співвідношення годин 

аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи складає 1 : 2,6.  

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля «Сучасні аспекти 

вивчення гігієни», що містить 6 змістових модулів: 

1. Загальна гігієна. 

2. Комунальна гігієна. 

3. Гігієна харчування. 

4. Гігієна дітей та підлітків. 

5. Гігієна праці. 

6. Радіаційна гігієна 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є гігієна та медична екологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: нормальна  фізіологія,  патологічна  фізіологія, 

фармакологія, соціальна медицина, медична статистика, сімейна медицина, педіатрія,  

інфекційні хвороби. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни»  є 

підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі гігієни, глибинне 

оволодіння дисципліною для якісного виконання оригінального наукового дослідження та 

формування навичок і вмінь щодо викладання дисципліни, а також формування у 

аспірантів компетенції в області гігієни, що забезпечує кваліфіковану наукову творчу 

діяльність наукового робітника. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни» є: 

- здобути глибинні знання з «Гігієни» і суміжних спеціальностей; 

- поглиблено вивчити принципи взаємодії між зовнішнім середовищем та 

організмом людини;  

- набути навички встановлення причино-наслідкових зв’язків між факторами 

зовнішнього середовища та показниками  здоров'я; 



3 

 

- здобути фундаментальні знання щодо обґрунтування заходів, спрямованих на 

поліпшення здоров'я та усунення/зниження факторів ризику для здоров'я; 

- оволодіння сучасними методами санітарно-гігієнічного дослідження умов та 

характеру діяльності населення;  

- відпрацювання навичок та вмінь з аналізу оцінювання ефективності 

профілактичних заходів; 

- оволодіння методами системного аналізу медичної інформації на засадах доказової 

медицини;  

- оволодіти вмінням організації та проведення навчальних занять,  

- здобуття навичок та вмінь навчально-методичної та виховної роботи;  

- набути навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій та 

педагогічній діяльності;  

- вміти застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу 

медичних явищ і процесів; 

- проявити здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню; 

- бути ознайомленими з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і 

концепцією адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору 

вищої освіти; 

- вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та 

професійної компетентності; 

- оволодіти основними формами, методами та прийомами навчального процесу, їх 

оптимальне застосування; 

- засвоїти специфіки викладацької діяльності у вищій школі; 

- виховати загальну і професійну культуру майбутнього викладача вищого 

навчального закладу. 

 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Сучасні аспекти вивчення гігієни». 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора 

філософії навчальна дисципліна «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» 

забезпечує набуття аспірантами компетентностей:  

− інтегральні: 

 – здатність розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній медичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук;  

– інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за 

недостатньої або обмеженої інформації;  

– ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, 

до фахової та нефахової аудиторії;  

загальні компетентності:  

– здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо;  

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 – прагнення до збереження навколишнього середовища;  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

- здатність вчитися і бути сучасно навченим;  

– знання та розуміння предметної області та розуміння професії;  

– здатність до адаптації та дії у новій ситуації;  

– здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово,  

- здатність спілкуватися іноземною мовою;          

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
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Таблиця 1. Матриця компетентностей 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із 

застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; 

інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно 

доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії. 

Загальні компетентності 

    КЗ 1. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько свідомо 

Знати свої соціальні та 

громадські права та 

обов’язки 

Формувати свою 

громадянську свідомість, 

вміти діяти відповідно до неї 

Здатність донести свою 

громадську та соціальну 

позицію 

Нести відповідальність за 

свою громадянську 

позицію та діяльність 

   КЗ 2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Знати методи реалізації 

знань у вирішенні 

практичних питань 

Вміти використовувати 

фахові знання для вирішення 

практичних ситуацій 

Встановлювати зв’язки із 

суб’єктами практичної 

діяльності 

Нести відповідальність за 

своєчасність прийнятих 

рішень 

   КЗ 3. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Знати проблеми 

збереження навколишнього 

середовища, вимоги 

санітарно-гігієнічного 

режиму та умови охорони 

праці 

Вміти формувати вимоги 

щодо збереження 

навколишнього середовища, 

дотримання санітарно-

гігієнічного режиму та умов 

охорони праці; трактувати 

вимоги законодавчих і 

нормативних актів про 

охорону праці; робити 

висновки про наявність 

шкідливих факторів впливу 

під час виконання 

професійних обов’язків; 

Розробляти заходи щодо 

збереження та охорони 

навколишнього 

середовища 

Нести відповідальність 

щодо виконання заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в рамках 

своєї компетенції 
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забезпечувати охорону праці 

фармацевтичного персоналу 

   КЗ 4. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

вчитися і бути сучасно 

навченим 

Знати сучасні тенденції 

розвитку галузі та 

аналізувати їх 

Вміти проводити аналіз 

професійної інформації, 

приймати обґрунтовані 

рішення, набувати сучасні 

знання 

Встановлювати відповідні 

зв’язки для досягнення 

цілей 

Нести відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань 

   КЗ. 6. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професії 

Знати структуру та 

особливості професійної 

діяльності 

Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань 

Формувати 

комунікаційну стратегію 

у професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток з 

високим рівнем 

автономності 

   КЗ 7. Здатність до 

адаптації та дії у новій 

ситуації 

Знати елементи виробничої 

та соціальної адаптації; 

фактори успішної адаптації 

до нового середовища 

Вміти формувати ефективну 

стратегію особистісної 

адаптації до нових умов 

Взаємодіяти з широким 
колом осіб (колеги, 
керівництво, фахівці з 
інших галузей) при 
виникненні нових 
ситуацій з елементами 
непередбачуваності 

Нести відповідальність за 

прийняття рішень 

   КЗ 8. Здатність 

спілкуватися рідною 

мовою як усно, так і 

письмово, здатність 

спілкуватися другою 

мовою 

Мати досконалі знання 

рідної мови та базові 

знання іноземної мови 

Вміти застосовувати знання 

рідної мові, як усно так і 

письмово, вміти спілкуватись 

іноземною мовою 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при 

підготовці документів 

рідну мову. 

Використовувати 

іноземну мову у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

вільне володіння рідною 

мовою, за розвиток 

професійних знань 

   КЗ 9. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі знання в 

галузі інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

у професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь 
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Спеціальні (фахові) компетенції 

   КФ  1. Здатність 

проводити санітарно-

просвітницьку роботу 

серед населення з 

метою профілактики 

поширених 

захворювань 

внутрішніх органів, 

попередження 

небезпечних 

інфекційних та 

паразитарних 

захворювань і з 

метою сприяння 

своєчасному 

виявленню та 

підтриманню 

прихильності до 

лікування цих 

захворювань згідно з 

їх медико-

біологічними 

характеристиками та 

мікробіологічними 

особливостям 

Знати фактори зовнішнього 

середовища та ендогенні 

чинники, які сприяють 

поширенню захворювань 

внутрішніх органів, 

небезпечних інфекційних та 

паразитарних хвороб 

Організовувати науково-

практичні семінари для 

медперсоналу та читання 

лекцій для населення з питань 

раціонального використання 

лікарських препаратів, 

лікарської рослинної 

сировини, шкідливості 

зловживання наркотичними 

та сильнодіючими ліками, 

заходів запобігання 

виникненню залежності від 

ліків 

Проводити систематичну 

профілактичну роботу та 

вживати протиепідемічні 

заходи з метою 

попередження 

інфекційних захворювань 

Нести відповідальність за 

якість і своєчасність 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів 

   КФ 2. Здатність до 

визначення не обхід-

ного переліку лабора-

торних та інструмент-

тальних досліджень та 

оцінки їх результатів 

Мати спеціалізовані знання 

про людину, її органи та 

системи, стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу 

хворого 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців 

висновки щодо необхідного 

переліку лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 

Нести відповідальність за 

прийняття рішення щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних 

досліджень 
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   КФ 3. Здатність до 

визначення 

необхідного режиму 

праці та відпочинку 

при лікуванні 

захворювань 

 

Мати спеціалізовані знання 

про людину, її органи та 

системи; етичні та юридичні 

норми; алгоритми та 

стандартні схеми визначення 

режиму праці та відпочинку 

при лікуванні, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення 

необхідний режим праці та 

відпочинку при лікуванні 

захворювання 

Формувати та донести до 

пацієнта та фахівців 

висновки щодо необхідного 

режиму праці та відпочинку 

при лікуванні захворювання 

 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість 

призначення режиму праці 

та відпочинку при 

лікуванні захворювання 

   КФ 4. Здатність до 

визначення характеру 

харчування при 

лікуванні захворювань 

Мати спеціалізовані знання 

про людину, її органи та 

системи; алгоритми та 

стандартні схеми призначення  

харчування при лікуванні 

захворювання 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

при лікуванні захворювання 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців висновки 

щодо харчування при 

лікуванні захворювання 

 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість  

призначення харчування 

при лікуванні 

захворювання 

   КФ 5. 

Здатність до 

проведення санітарно-

гігієнічних та 

профілактичних 

заходів 

Знати систему санітарно-
гігієнічних та 
профілактичних заходів серед 
закріпленого контингенту 
населення. Знати принципи 
організації диспансеризації 
різних груп населення: 
здорових людей, що 
підлягають диспансерному 
нагляду (новонароджені, діти, 
підлітки, вагітні, 
представники професій, що 
мають проходити 
обов'язковий диспансерний 
огляд) та групи хворих. Знати 
показники оцінки організації 
та ефективності 
диспансеризації. Знати 

Вміти формувати групи 

населення для проведення їх 

диспансеризації. Вміти скласти 

план диспансеризації різних 

груп. Мати навички щодо 

організації диспансеризації 

відповідних контингентів. 

Мати навички аналізу стану 

здоров'я груп населення за 

результатами диспансеризації 

та розробки медичних та 

профілактичних заходів. Мати 

навички щодо складання 

аналітичної довідки про стан 

здоров'я населення в 

залежності від чинників 

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. 

Нести відповідальність 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 
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методичні підходи для оцінки 
стану навколишнього 
середовища та наявності 
чинників, які впливають на 
стан здоров'я населення в 
даних умовах. Знати 
принципи організації 
раціонального харчування, 
водопостачання, режиму 
діяльності та відпочинку, 
формування сприятливого 
виробничого середовища, 
первинної профілактики 
захворювань і травм; 
принципів і методів 
пропаганди здорового 
способу життя 

виробничого та 

навколишнього середовища. 

Вміти організувати пропаганду 

здорового способу життя, 

первинної профілактики 

захворювань та травм 

населення 

Використовувати місцеву 

пресу для публікацій щодо 

заходів з питань 

укріплення здоров'я та 

поліпшення 

навколишнього 

середовища, 

використовувати радіо, 

телебачення, лекції та 

співбесіди 

   КФ 6. Здатність до 

планування та 

проведення  

профілактичних та 

протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб 

Знати принципи та системи 

планування та проведення 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб в 

типових умовах та в умовах 

епідемічного неблагополуччя 

на підставі результатів 

аналізу, даних обстеження 

осередку інфекційних хвороб. 

Знати методи виявлення та 

ранньої діагностики 

інфекційних хвороб, 

організації первинних 

протиепідемічних заходів в 

осередку інфекційних хвороб. 

Знати профілактичні та 

Вміти на підставі 

епідеміологічного аналізу, 

використовуючи 

профілактичні та 

протиепідемічні методи, 

планувати заходи для 

запобігання розповсюдження 

інфекційних хвороб. Вміти 

організовувати проведення 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів 

щодо інфекційних хвороб у 

закладі охорони здоров'я, серед 

закріпленого населення та у 

осередках інфекційних хвороб 

на підставі епідеміологічного 

аналізу за групами ризику, 

Інформувати населення, 

керівників відповідних 

установ та підприємств 

щодо своєчасного 

проведення 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів, 

щеплень тощо 

Нести відповідальність за 

якісний аналіз показників 

інфекційної 

захворюваності населення, 

своєчасне проведення 

відповідних 

профілактичних та 

протиепідемічних заходів 
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протиепідемічні методи 

організації заходів щодо 

запобігання розповсюдження 

інфекційних хвороб 

території ризику, часу та 

факторів ризику 

   КФ 7. 

Здатність до ведення 

медичної документації 

Знати систему офіційного 

документообігу в 

професійній роботі лікаря, 

включаючи сучасні 

комп'ютерні інформаційні 

технології 

Вміти визначати джерело та 

місце знаходження потрібної 

інформації в залежності від її 

типу. Вміти оброблять 

інформацію та проводити 

аналіз отриманої інформації 

Отримувати необхідну 

інформацію з визначеного 

джерела та на підставі її 

аналізу формувати 

відповідні висновки 

Нести відповідальність за 

повноту та якість аналізу 

інформації та висновків на 

підставі її аналізу 

   КФ 8. 
Здатність до 
проведення 
епідеміологічних та 
медико-статистичних 
досліджень здоров'я 
населення; обробки 
державної, соціальної, 
економічної та 
медичної інформації 

Знати методи 
епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень; 
вимоги до діагностичних 
тестів, що можуть бути 
застосовані для скринінгових 
досліджень; показники 
ризику та методики їх 
розрахунку. Знати стандартні 
методи, включаючи сучасні 
комп'ютерні інформаційні 
технології, обробки 
державної, соціальної та 
медичної інформації 

Володіти стандартними 
методами описових, 
аналітичних, епідеміологічних 
та медико-статистичних 
досліджень. Вміти оцінювати в 
динаміці та при співставленні з 
середньостатистичними 
даними показники 
захворюваності, у тому числі 
хронічними неінфекційними 
захворюваннями, інвалідності, 
смертності, інтегральні 
показники здоров'я. Володіти 
методикою проведення 
скринінгу щодо виявлення 
важливих неінфекційних 
захворювань. Вміти 
розраховувати та оцінювати 
показники індивідуального та 
популяційного ризику 
виникнення та перебігу 
захворювань. Володіти 
методикою формування груп 
ризику. Вміти визначати 
джерело знаходження 
потрібної інформації в 
залежності від її типу; уміння 

Формулювати висновки 
щодо стану здоров'я 
населення на підставі даних 
епідеміологічних та 
медико-статистичних 
досліджень. Взаємодіяти з 
фахівцями інформаційно-
аналітичних підрозділів 
щодо отримання даних про 
стан здоров'я населення. 
Формувати висновки на 
підставі аналізу та 
статистичної обробки 
отриманої інформації 

Нести відповідальність за 
обґрунтованість висновків 
щодо стану здоров'я 
населення; якісне та 
своєчасне виконання 
статистичної обробки та 
аналізу отриманої 
інформації 
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проводити статистичну 
обробку матеріалу та аналіз 
отриманої інформації 

   КФ 9. Здатність до 

оцінювання впливу 

навколишнього 

середовища, 

соціально-економічних  

та біологічних 

детермінант на стан 

здоров’я індивідуума, 

сім’ї, популяції 

 

Знати методи оцінки здоров'я 

населення; фактори 

навколишнього середовища, 

які негативно впливають на 

здоров'я населення; методи 

статистичного аналізу та 

лабораторних досліджень, 

оцінки здоров'я певних 

контингентів, факторів 

навколишнього середовища 

та методи визначення зв'язку 

між ними; заходи 

профілактики негативного  

впливу факторів 

навколишнього середовища 

на здоров'я населення. Знати 

соціально-економічні та 

біологічні детермінанти, які 

впливають на здоров’я 

населення; види та методи 

профілактики для 

попередження негативного 

впливу соціально-

економічних факторів на 

здоров'я населення та його 

окремих груп. Знати 

принципи формувань груп 

ризику, території ризику, 

часу та факторів ризику 

Вміти оцінити стан здоров'я 

населення, стан 

навколишнього середовища та 

негативні фактори впливу на 

здоров'я. Володіти методами 

статистичного та 

лабораторного аналізу стану 

здоров'я різних груп 

населення. Вміти формувати 

профілактичні заходи на 

підставі даних про зв'язок між 

станом навколишнього 

середовища та станом здоров'я 

певних контингентів 

населення. Вміти 

розраховувати показники 

здоров'я населення. Вміти 

оцінювати зв'язок та вплив  

соціально-економічних  та 

біологічних чинників на 

здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції. Вміти планувати 

профілактичні заходи для 

попередження негативного 

впливу соціально-економічних 

факторів на здоров'я населення 

та його окремих груп  

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. 

Взаємодіяти  з фахівцями 

санітарно-гігієнічного 

профілю та керівниками 

підприємств, установ та 

відповідних відомств з 

питань охорони природи, 

навколишнього 

середовища 

 

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 
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Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Сучасні аспекти вивчення гігієни»: 

1. Отримання знань з навчальної дисципліни обсягом 12 кредитів (360 годин).  

2. Складання заліків відповідно до навчального плану теоретичної підготовки (1-6 

семестри).  

Результати навчання дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни»: 

– проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, основаній на 

гуманістичних і етичних засадах; 

 – ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 

здоров’я людини; 

 – аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров’я 

населення;  

- усвідомлювати й розуміти загальні тенденції розвитку гігієни та медичної 

екології;   

- демонструвати знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань з гігієни та медичної 

екології, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму;  

- знати основи застосування елементів теоретичного та експериментального 

дослідження у професійній діяльності, демонструвати систематичне сприйняття та 

розуміння системи теоретичних чи практичних знань в галузі дослідження;  

- створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, 

розширювати передові напрями галузі знань;  

- усвідомлення значущості та наявності потреби постійного удосконалення 

професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності;  

- демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації; 

- інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій, критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, 

інтерпретувати, узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; 

- виявляти невирішені проблеми у гігієні та медичній екології, формулювати 

питання та визначати шляхи їх вирішення; 

- критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при 

розв’язанні практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні 

засоби для побудови дослідження;  

- здійснювати пошук інформації в науковій та методичній літературі, 

використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси, архівні 

матеріали;  

- створювати та оприлюднювати наукові публікації в основних наукових журналах;  

- визначати завдання дослідницького пошуку та ефективно планувати час для 

отримання необхідних результатів, організовувати й аналізувати свою дослідницько-

пошукову діяльність;  

- удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії 

й практиці навчання і виховання студентів; 

- представляти для обговорення результати своєї наукової роботи;  

- уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з 

суб’єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних 

рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії 

спілкування залежно від ситуації;  

- брати участь у дискусіях із фахівцями у галузі гігієни та медичної екології; 

- дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність 

отриманих наукових результатів; 
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- виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття рішень у 

різних ситуаціях;  

- виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

– інтерпретувати загальні закономірності зв’язку здоров’я з факторами та умовами 

середовища життєдіяльності;  

– володіти методами гігієнічної оцінки фізичних, хімічних, мікробіологічних 

факторів виробничого середовища і довкілля та їхнього впливу на здоров’я людини; 

– обґрунтовувати заходи з покращання умов праці та запобігання забруднення 

біосфери;  

– дотримуватися норм санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної 

діяльності;  

– визначити чинники ризику основних захворювань у працівників промисловості, що 

мають зв’язок зі шкідливими умовами виробничого середовища і технологічних процесів;  

– обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики інфекційних, екологічно 

зумовлених та екологічно залежних захворювань неінфекційного походження;  

– планувати заходи щодо дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та 

впроваджувати їх в ЛПУ;  

– проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики 

поширених неінфекційних захворювань, попередження інфекційних та паразитарних 

захворювань. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Опис навчальної дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни» (анотація)  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Кількість кредитів  12 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 
(шифр і назва галузі знань) 

Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина 
(код і найменування спеціальності) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-3 

Загальна кількість годин - 

360 

Семестри: І-VI 

Лекції 

Годин навчання: 

аудиторних – 100 

самостійної роботи 

аспіранта - 260 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

80 год. 

  
Самостійна робота 

260 год. 

  Вид контролю: заліки 

 

        Примітка. Співвідношення кількості годин: аудиторних – 27,8 %, самостійна робота 

– 72,2 %. 
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Змістовний модуль 1. Загальна гігієна. 

 

Тема 1. Методологічні   та   методичні   основи вивчення  впливу комплексу 

чинників навколишнього середовища на здоров'я населення. 

Поняття про  методологію гігієни. Основи методології гігієни: загальнофілософські 

закони та категорії, їх  використання в гігієні. Предметна методологія гігієни. Методи та 

методики гігієнічних досліджень, їх класифікація. Специфічні методи гігієнічних 

досліджень. 

Тема 2. Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього 

середовища на організм людини та здоров’я населення.  

Основні етапи методології оцінки ризику. Ідентифікація шкідливого фактора 

(факторів). Оцінка експозиції. Оцінка залежності „доза-відповідь”. Оцінка залежності 

„доза-відповідь” для неканцерогенів. Оцінка залежності „доза-відповідь” для 

канцерогенів. Біомаркери. Індикатори дії, ефекту, схильності. Характеристика ризику. 

Зв’язок між оцінкою ризику та керування ним. Керування ризиком та гігієнічне 

нормування. Проблеми застосування методології оцінки ризику в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Комунальна гігієна. 

 

Тема 3. Гігієна     води     та     водопостачання населених пунктів. Санітарна 

охорона  атмосферного повітря. 

 Гігієнічні показники та нормативи якості питної води (фізичні, органолептичні, 

хімічний склад) та показники забруднення (хімічні, бактеріологічні – прямі та 

опосередковані), їх наукове обґрунтування. Гігієнічна характеристика загальноприйнятих 

та спеціальних методів поліпшення якості води, технічних засобів їх здійснення на 

головних спорудах водопроводів при централізованих системах водопостачання. 

Гігієнічне нормування забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Вплив 

атмосферних забруднень на здоров’я населення. Методика визначення впливу якості 

атмосфери на стан громадського здоров’я.    

Тема 4. Особливості     гігієнічних    вимог    до планування та експлуатації 

лікувально-профілактичних   закладів, гігієнічна оцінка умов перебування хворих. 

           Основні санітарно-гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації 

лікувально-профілактичних закладів і відділень терапевтичного, хірургічного, 

інфекційного профілю та спеціалізованих відділень. Сучасні  проблеми  

внутрішньолікарняної  інфекції   та  комплекс гігієнічних заходів по її профілактиці. 

Основні гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних закладів у профілактиці 

внутрішньолікарняних інфекцій. Заходи по локалізації внутрішньолікарняних інфекцій в 

стаціонарах різного медичного профілю. Засоби захисту під час здійснення медичної 

практики персоналом лікувально-профілактичних закладів. Гігієнічна оцінка умов 

перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах. 

  

Змістовий модуль 3. Гігієна харчування. 

 

Тема 5. Харчування в профілактичній медицині.   Організація   харчування   в 

лікувально-профілактичних закладах та на промислових підприємствах. 

 Функції їжі та чинники, що їх забезпечують. Теорії та концепції харчування. 

Значення у харчуванні нутрієнтного складу раціонів харчування (білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів та мінеральних елементів). Патогенетичні принципи побудови дієтотерапевтичного 

харчування. Принципи організації дієтичного (лікувального) харчування в лікарнях та 

санаторно-курортних закладах.  
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Тема 6. Харчові отруєння як гігієнічна проблема.   

Харчові отруєння, їх визначення та класифікація. Харчові токсикоінфекції: 

визначення, етіологія, діагностика, клініка, принципи профілактики. Харчові отруєння 

немікробної природи (продуктами, токсичними за своєю природою; продуктами, які 

придбали отруйні властивості; продуктами, забрудненими токсичними речовинами 

(ксенобіотиками) – важкими металами, пестицидами та іншими). Харчові отруєння 

невстановленої етіології (уровська, гафська хвороби та інші), гіпотези їх виникнення, 

особливості клініки.  

 

Змістовий модуль 4. Гігієна праці. 

 

Тема 7. Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого 

середовища. 

Види праці, їх фізіолого-гігієнічна характеристика. Фізіологічні зміни в організмі 

працюючого в процесі фізичної та розумової праці. Сучасні принципи і критерії 

гігієнічної оцінки праці та її класифікації за ступенем важкості та напруженості. Методи 

дослідження функціонального стану організму при розумовій та фізичній праці. 

Класифікації шуму. Дія шуму на орган слуху. Специфічна та неспецифічна дія шуму. 

Фізичні характеристики вібрації. Класифікація вібрацій. Біологічна дія вібрації, основні 

симптоми вібраційної хвороби.  

Тема 8. Гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних 

закладах. 

 Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу різних 

відділень лікарняного закладу. Особиста гігієна медичного персоналу в системі охорони 

здоров’я та забезпечення сприятливих умов праці й профілактики внутрішньолікарняної 

інфекції та профзахворювань. 

 

  Змістовий модуль 5. Гігієна дітей та підлітків. 

 

Тема 9. Критерії оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Управління станом 

здоров'я дитячого населення. 

Провідні чинники навколишнього середовища та соціальні умови 

життя, що впливають на здоров'я дітей і підлітків. Основні закономірності росту і 

розвитку та особливості морфофункціонального стану дитячого та підліткового 

організму. Методи оцінки стану здоров'я та фізичного розвитку дітей і підлітків та 

критерії їх розподілу на групи здоров'я.  

Тема 10. Гігієнічні     вимоги     до   благоустрою,   обладнання та утримання  

дитячих закладів. 

 Особливості основних факторів та умов навколишнього середовища і навчально-

виховного процесу, що впливають на здоров'я дітей і підлітків. Захворювання, які 

зумовлені дією чинників навколишнього середовища і навчально-виховного процесу. 

Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання та трудового навчання 

дітей і підлітків. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації. 

Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. 

Лікарський контроль за організацією занять фізичною культурою та гігієнічні аспекти 

медичного забезпечення фізичного виховання дітей і підлітків.  

 

Змістовий модуль 6. Радіаційна гігієна. 

 

Тема 11. Закономірності    формування   променевого навантаження людини в 

місцях проживання,    його   гігієнічна оцінка та шляхи зниження. 
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 Радіаційна небезпека та протирадіаційний захист на об'єктах з радіаційно-

ядерними      технологіями. Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань та умови, від яких вона залежить. Сутність 

радіаційної небезпеки при роботі з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих 

випромінювань у різних галузях виробництва. Гігієнічна   оцінка   протирадіаційного   

захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні  радіонуклідів та 

інших джерел іонізуючих    випромінювань    в    лікувальних закладах. 

Тема 12. Гігієнічні   аспекти  проживання населення    на        територіях  з 

підвищеними рівнями радіоактивного забруднення  внаслідок   Чорнобильської 

катастрофи. 

 Принципи та засоби протирадіаційного захисту. Класифікації радіаційних аварій та 

особливості аварії на ЧАЕС. Сутність „Концепції проживання населення України на 

територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення" та закону України „Про 

правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи". 

 

3. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

усього  
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1-й рік навчання 

І семестр 
 

Змістовий модуль 1. Загальна гігієна 

Тема 1. Методологічні   та   методичні   

основи вивчення  впливу комплексу 

чинників навколишнього середовища на 

здоров'я населення. 

19 2 7   10 

Тема 2. Гігієнічна оцінка потенційного 

ризику впливу факторів навколишнього 

середовища на організм людини та 

здоров’я населення.  

19 2 7   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

12     12 

Опанування методами діагностики у відділі 

експериментальної патофізіології і 

функціональної морфології Навчального 

медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 1       

Всього годин за І семестр 60 4 14   42 

ІІ семестр 
Змістовий модуль 2. Комунальна гігієна 

Тема 3. Гігієна     води     та     

водопостачання населених пунктів. 

Санітарна охорона  атмосферного повітря. 

18 2 7   9 

Тема 4. Особливості     гігієнічних    вимог    

до планування та експлуатації лікувально-

профілактичних   закладів, гігієнічна оцінка 

18 2 7   9 



17 

 

умов перебування хворих. 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами гігієнічної 

діагностики стану навколишнього 

середовища у НДІ медико-екологічних 

проблем  

10     10 

Залік 2       

Всього годин за ІІ семестр 60 4 14   42 

2-й рік навчання 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Гігієна харчування. 

Тема 5. Харчування в профілактичній 

медицині.   Організація   харчування   в 

лікувально-профілактичних закладах та на 

промислових підприємствах.  

18 2 7   9 

Тема 6. Харчові отруєння як гігієнічна 

проблема.   
18 2 7   9 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики у відділі 

молекулярно-генетичних досліджень 

Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 3       

Всього годин за ІІІ семестр 60 4 14   42 

ІV семестр 
Змістовий модуль 4. Гігієна праці. 

 

Тема 7. Гігієнічна оцінка факторів 

трудового процесу та виробничого 

середовища. 

18 2 7   9 

Тема 8. Гігієна праці медичних працівників 

у лікувально-профілактичних закладах. 
18 2 7   9 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики у 

лабораторії мікробіологічних досліджень 
Навчального медико-лабораторного центру 

10     10 

Залік 4       

Всього годин за ІV семестр 60 4 14   42 

3-й рік навчання 

V семестр 

Змістовий модуль 5. Гігієна дітей та підлітків. 

Тема 9. Критерії оцінки стану здоров’я 

дітей та підлітків. Управління станом 

здоров'я дитячого населення. 

18 2 6   10 
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Тема 10. Гігієнічні     вимоги     до   

благоустрою,   обладнання та утримання  

дитячих закладів. 

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії електронної мікроскопії і 

комп'ютерної морфометрії 

субмікроскопічних структур Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 5       

Всього годин за V семестр 60 4 12   44 

VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Радіаційна гігієна. 

Тема 11. Закономірності    формування   

променевого навантаження людини в 

місцях проживання,    його   гігієнічна 

оцінка та шляхи зниження. 

18 2 6   10 

Тема 12. Гігієнічні   аспекти  проживання 

населення    на        територіях  з 

підвищеними рівнями радіоактивного 

забруднення  внаслідок   Чорнобильської 

катастрофи. 

18 2 6   10 

Вивчення та аналіз наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження, 

написання реферату 

14     14 

Опанування методами діагностики в 

лабораторії імуногістохімії Інституту 

патології людини 

10     10 

Залік 6       

Всього годин за VІ семестр 60 4 12   44 

Усього годин  360 20 80   260 

 

4. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

1. 

 

Теоретичні основи гігієни, їх сутність. Методи якісного та кількісного 

аналізу стану навколишнього середовища і його гігієнічної оцінки.  
2 

2. 

Методи вивчення впливу навколишнього середовища на здоров`я 

людини. Здоров'я населення як інтегральний критерій оцінки стану 

навколишнього середовища.  

2 

3 
Методологія оцінки ризику. Характеристика проблеми та основні 

терміни. Основні етапи методології оцінки ризику.  
2 

4. 

Закони  та методи екології. Екологічно залежні захворювання 

населення. Сучасні проблеми та завдання охорони навколишнього 

середовища. 

2 

5. 

Здоровий спосіб життя, визначення, зміст. Шкідливі та небезпечні 

звички – наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, тютюнопаління як 

загроза здоровому способу життя, їх профілактика.  

2 
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6. 
Сучасні концепції виявлення внутрішньолікарняних інфекцій. 

Особливості виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.   
2 

7. 

Харчові токсикоінфекції: визначення, етіологія, діагностика, клініка, 

принципи профілактики. Бактерійні токсикози: ботулізм, стафілококові, 

їх етіологія, діагностика, клініка, профілактика. 

2 

8. 
Основні закономірності росту і розвитку та особливості 

морфофункціонального стану дитячого та підліткового організму.  
2 

9. 

Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу 

діагностичних, фізіотерапевтичних, бальнеологічних, реанімаційних та 

інших специфічних відділень і лабораторій лікарняного закладу. 

2 

10 

Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. Способи 

застосування радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань 

у виробництві, медицині, в наукових дослідженнях.  

2 

 Разом 20 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

1 
Методологічні   та   методичні   основи вивчення  впливу комплексу 

чинників навколишнього середовища на здоров'я населення. 
7 

2 
Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього 

середовища на організм людини та здоров’я населення.  
7 

3 
Гігієна     води     та     водопостачання населених пунктів. Санітарна 

охорона  атмосферного повітря. 
7 

4 

Особливості     гігієнічних    вимог    до планування та експлуатації 

лікувально-профілактичних   закладів, гігієнічна оцінка умов 

перебування хворих. 

7 

5 
Харчування в профілактичній медицині.   Організація   харчування   в 

лікувально-профілактичних закладах та на промислових підприємствах. 
7 

6 Харчові отруєння як гігієнічна проблема.   7 

7 
Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого 

середовища. 
7 

8 
Гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних 

закладах. 
7 

9 
Критерії оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Управління станом 

здоров'я дитячого населення. 
6 

10 
Гігієнічні     вимоги     до   благоустрою,   обладнання та утримання  

дитячих закладів. 
6 

11 
Закономірності    формування   променевого навантаження людини в 

місцях проживання,    його   гігієнічна оцінка та шляхи зниження. 
6 

12 

Гігієнічні   аспекти  проживання населення    на        територіях  з 

підвищеними рівнями радіоактивного забруднення  внаслідок   Чорно-

бильської катастрофи. 

6 

 Разом 80 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни. 5 

2. Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, 5 
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працездатність і здоров’я населення. 

3. 
Гігієнічна оцінка умов перебування хворих в лікувально-

профілактичних закладах. 
5 

4. Харчові отруєння як гігієнічна проблема.  5 

5. Методика розслідування   випадків харчових отруєнь. 5 

6. 
Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання та 

трудового навчання дітей і підлітків.  

5 

7. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації. 5 

8. 

Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними 

рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

5 

9. Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. 10 

10. Психофізіологічний професійний відбір, діагностика перевтоми. 10 

11. 
Критерії гігієнічної оцінки праці та її класифікації за ступенем важкості 

та напруженості. 
10 

12. 
Організація методичної роботи та принципи реалізації різних видів 

навчально-методичної діяльності на кафедрах інфекційного профілю 
5 

13. Написання тестових завдань вхідного та вихідного рівнів 5 

14. Написання ситуаційних задач 4 

15. 

Підготовка методичних рекомендацій та посібників, впровадження 

інтерактивних методів навчання під час занять та лекцій, принципи 

організації позааудиторної роботи, дистанційної освіти 

4 

16. Підготовка методичних рекомендацій та посібників 4 

17. Впровадження інтерактивних методів навчання під час занять та лекцій 4 

18. Принципи організації позааудиторної роботи та дистанційної освіти 4 

19. Проведення натурного гігієнічного експерименту 10 

20. Підходи до проведення оцінки отриманих результатів досліджень  10 

21. 
Вивчення та аналіз наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження, написання реферату 

80 

22. 

Опанування методами діагностики у відділі експериментальної 

патофізіології і функціональної морфології Навчального медико-

лабораторного центру 

10 

23. 
Опанування методами гігієнічної діагностики стану навколишнього 

середовища у НДІ медико-екологічних проблем 

10 

24. 
Опанування методами діагностики у відділі молекулярно-генетичних 

досліджень Навчального медико-лабораторного центру 

10 

25. 
Опанування методами діагностики у лабораторії мікробіологічних 

досліджень Навчального медико-лабораторного центру 

10 

26. 

Опанування методами діагностики в лабораторії електронної 

мікроскопії і комп'ютерної морфометрії субмікроскопічних структур 

Інституту патології людини 

10 

24 
Опанування методами діагностики в лабораторії імуногістохімії 

Інституту патології людини 

10 

 Разом 260 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

1. Підготовка до друку навчально-методичного посібника та комплекту тестових 

завдань за одним з розділів дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни». 

2. Здійснити аналіз застосованих статистичних методів в статті за темою дисертації. 
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2. Обґрунтувати доцільність застосування обраних методів статистичної обробки 

даних власного дослідження. 

 

8. Методи навчання 

Видами навчальних занять з дисципліни «Сучасні аспекти вивчення гігієни» є:  

а) лекції;  

б) практичні заняття із використанням комп’ютерної техніки (універсальне та 

спеціальне програмне забезпечення);  

в) самостійна робота аспірантів;  

г) індивідуальні консультації; 

д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних курсів та 

освітніх ресурсів). 

 

9. Методи контролю 

 

При оцінюванні успішності здобувачів застосовується Інструкція з методики 

оцінювання успішності студентів, яку перезатверджено згідно Наказу від 06.08.2020 р. 

№ 298 «Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році». 

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного 

модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. 

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю 

мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні 

підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий контроль вважається 

зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

 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. Остаточна конвертація середньої арифметичної 

кількості балів проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно 

наступної таблиці: 

Конвертація традиційної оцінки в ECTS 

 
Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

 

Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 
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4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

3,0 60 

 

Поточна перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації 

про зміст і характер досягнення аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність 

викладання. Перевірка може здійснюватися в усній, письмовій та практичних формах. 

Об’єктом оцінювання можуть виступати: результати написання тестових, ситуаційних, 

клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у 

дискусії тощо. 

Залік здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускаються аспіранти, які відвідали 

усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасних аспектів 

вивчення гігієни» та складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що 

стосуються санітарно-гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного 

завдання, а саме аналіз ситуаційного завдання (стан атмосферного повітря, питного 

водопостачання, аліментарних чинників, умов праці та навчальної діяльності, лікувально-

профілактичних установ тощо), за результатами якого формується розгорнуте аналітичне 

заключення: санітарно-гігієнічна оцінка, виявлення факторів ризику для здоров'я, 

обґрунтування лікувально-профілактичних рекомендацій.  

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до 

обраного напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає гігієнічну донозологічну діагностику 

довкілля/характеру діяльності визначення та обґрунтування методологічних засад 

проведення дослідження за запропонованою темою, визначення дизайну дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні 

підсумкового контролю, становить 80 балів. Залік вважається зарахованим, якщо 

аспірант набрав не менше 50 балів.  
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10. Методичне забезпечення       

1. Лекції з дисципліни. 

2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять. 

3. Методичні розробки для аспірантів з навчальних занять. 

4. Методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи. 

5. Збірник тестових завдань; електронний банк тестових завдань, банк тестових 

завдань на паперових носіях, ситуаційні завдання у складі методичних розробок 

для аспірантів. 

6. Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання: 

• Мультимедійні презентації лекцій. 

• Звіти Запорізького лабораторного центру МОЗ України. 

• Технічні засоби навчання: комп'ютер, діагностична апаратура. 

 

11. Рекомендована література 

 
Основна (базова) 

 

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г. Бардова.– Вінниця: Нова Книга, 

2006.– 720 с. 

2. Основи екології: підручник для студ. Вищих навч. закладів / [В.Г. Бардов, 

В.І.Федоренко, Е.М.Білецька та ін.]; за ред. В.Г.Бардова, В.І.Федоренко. – Вінниця: Нова 

Книга, 2013. – 424 с. 

3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина.- К: Здоров'я, 2004.- 792 с 

4. Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків.- Дніпропетровськ: 

Пороги, 2013.- С. 194-201. 

5. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія.- Дніпропетровськ: Акцент, 2016.- 

216 с. 

6. Комунальна гігієна / Е.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворовський 

та ін. / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров׳я, 2003. – 501 с. 

7. Гігієна та охорона праці медичних працівників/ Навчальний посібник за ред. 

В.Ф.Москаленка, О.П. Яворовського. – Київ: Медицина. – 2009. 

8. Радіаційна гігієна: підручник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів / [Мурашко 

В.О., Мечев Д.С., Бардов В.Г. та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с. 

9. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (гігієнічні, епідемічні та 

мікробіологічні аспекти)/За ред. В.Ф. Москаленка.- Київ: Здоров'я.- 119 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Екопедіатрія / М.П. Гребняк, С.А. Щудро, О.Б. Єрмаченко та ін.: Навчальний 

посібник – Дніпропетровськ: Пороги, 2011. – 299 с. 

2. Медицинская экология в терминах, схемах, таблицах и тестах// Учебное пособие с 

грифом МОН Украины от 05.05.2017 №1/11-4339  Гребняк М.П., Щудро С.А., 

Федорченко Р.А., Головкова Т.А. Днепр: «Акцент ПП»,  2017.- 212 с. 

3. Дієтологія у термінах, схемах, таблицях, тестах  // Навчальний посібник з грифом 

МОН України №1/11-4350 від 05.05.201  Гребняк М.П., Щудро С.А., Таранов В.В., 

Федорченко Р.А. та ін.- Дніпро: «Акцент ПП», 2018.- 248 с. 

4. Гребняк М.П., Ковальчук Л.Й., Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. 

Гігієна та медична екологія. Книга 1. // Навчальний посібник.- Запоріжжя: ЗДМУ, 2019.- 

214 с. 

5.   Гребняк М.П., Ковальчук Л.Й., Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. 

Гігієна та медична екологія. Книга 2. - Запоріжжя: ЗДМУ, 2019.- 232 с. 
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6. Гребняк Н.П., Таранов В.В., Кирсанова Е.В., Павлович Л.В., Выхованец Т.А., 

Брюханова C.Т. Профилактическая медицина и экология. Книга 2. / Под ред. 

Н.П.Гребняка.− Запорожье.− 2019.− 176 с. 

7.  Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Никитюк О.А., Гребняк М.П. та ін. 

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі: навч.посіб./за ред. 

О.П.Яворовського, І.В.Сергети.- К.: ВСВ «Медицина», 2019.- 224 с. 

 

14. Інформаційні ресурси: 

 

1. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/ 

2.  Гигиена с основами экологии. Учебник под ред. Мельниченко П.И. 

https://studfiles.net/preview/5791752/ 

3.  КРОК 2  (РЦТ)  https://xn--80adi8aaufcj8j.xn--j1amh/testkrok/buclet/4 

4. Профілактична медицина. Підручник за ред. Даценко І.І. 

http://doc.zsmu.edu.ua/index.php?ftpserver=doc.zsmu.edu.ua&ftpserverport=21&username=stud

ent&language=ru- 

5. Гігієна та екологія. Підручник за ред. В.Г.Бардова 

http://doc.zsmu.edu.ua/index.php?tpserver=doc.zsmu.edu.ua&ftpserverport=21&username=stud

ent&language=ru- 

6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/ 

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

8. Centers for diseases control and prevention www.cdc.gov  

9. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/ 

10. Мультимедийная обучающая программа “HyperCells”.  

11. http://www. *****/cgi-bin/mb4 

12. pandia.ru> text/79/455/39495.php 

13. http://brizclubrylt.h16.ru/ 

14. http://eknigi.org/ 

15. http://www.studfiles.ru/ 

http://www.who.int/en/
https://studfiles.net/preview/5791752/
https://тестування.укр/testkrok/buclet/4
http://doc.zsmu.edu.ua/index.php?ftpserver=doc.zsmu.edu.ua&ftpserverport=21&username=student&language=ru-
http://doc.zsmu.edu.ua/index.php?ftpserver=doc.zsmu.edu.ua&ftpserverport=21&username=student&language=ru-
http://www.mon.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.cdc.gov/
https://phc.org.ua/
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