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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Основи профілактичної медицини 

ПІП Настас Наталія Миколаївна 

Контактний телефон  0509093261 

E-mail:   nastasnatalia@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 16 

Навчальна практика 40 

Самостійна робота 34 

Підсумковий контроль Залік 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості з визначення та оцінки стану навколишнього середовища 

та його впливу на здоров’я населення, шляхом моніторингу та аналізу, дослідництва та 

критичного мислення у процесі застосування знань теоретичної, практичної та доказової 

медицини для ефективної медсестринської діяльності при проведенні профілактичних 

заходів з метою збереження та зміцнення здоров’я нації, та удосконалення навичків 

оцінювання чинників навколишнього середовища, профілактики їx негативного впливу на 

здоров’я людини, організації ефективної роботи в системі закладів охорони здоров‘я та у 

домашніх умовах щодо попередження захворювань інфекційного та неінфекційного 

походження у відповідності до основ чинного законодавства України. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

студент розпізнає й інтерпретує ознаки здоров’я і його зміни під впливом 

негативних чинників навколишнього середовища з метою подальшої оптимізації умов 

праці, проживання, лікарняного середовища та забезпечення можливості повноцінної 

життєдіяльності. 

 ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 

здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 

кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 

перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

1. Методологічні та методичні основи вивчення 

впливу чинників навколишнього середовища на 

здоров’я населення. Гігієнічне значення 

складових біосфери, сонячної радіації, клімату, 

погоди.  

Гігієна та екологія: Підручник 

для  студентів ВМНЗ ІІ—ІV 

рівнів акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

Основи профілактичної 
медицини:  Підручник для 

студентів ВМНЗ І—ІІ рівнів 

акредитації / П.С. Бебешко, 
Ю.С. Скоробреха, О.П. Коріняк. 

— К.:ВСВ “Медицина”, 2010.  

2 

2 Гігієна населених місць, біоетичні аспекти 

впливу побутового середовища на людину. 

Загальна гігієна з основами 

екології: Підручник для студентів 
ВМНЗ І—ІІ рівнів акредитації за 

ред. проф. В.А. Кондратюка.— 

ернопіль: Укрмедкнига, 2003. 

2 

3 Гігієна води та водопостачання. Вплив якості 

питної води  на здоров’я населення. 

Загальна гігієна з основами 

екології: Підручник для студентів 

ВМНЗ І—ІІ рівнів акредитації за 
ред. проф. В.А. Кондратюка.— 

ернопіль: Укрмедкнига, 2003.  

2 

4 Санітарна охорона грунту та очищення 

населених місць. 

Загальна гігієна з основами 

екології: Підручник для студентів 
ВМНЗ І—ІІ рівнів акредитації за 

ред. проф. В.А. Кондратюка.— 
ернопіль: Укрмедкнига, 2003.  

2 

5 Харчування та здоров`я населення. Основи 

раціонального харчування. Вплив харчування на 

здоров’я населення. 

Загальна гігієна з основами 

екології: Підручник для студентів 

ВМНЗ І—ІІ рівнів акредитації за 
ред. проф. В.А. Кондратюка.— 

ернопіль: Укрмедкнига, 2003. 

Гігієна харчування з основами 
нутріціології у двох книгах: 

Підручник для студентів ВМНЗ 

ІІІ—ІV рівнів акредитації за ред 
проф. В.І. Ципріяна. — К.: 

Медицина, 2007.  

2 

6 Гігієна дітей та підлітків. Гігієна дітей і підлітків: 
Підручник для студентів ВМНЗ 

І—ІІІ рівнів акредитації / 

І.І. Даценко, М.Б. Шегедин, 
Ю.І. Шашков / К.: Медицина, 

2006. 

2 

7 Гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних 

закладів. 

Загальна гігієна з основами 

екології: Підручник для студентів 
ВМНЗ І—ІІ рівнів акредитації за 

ред. проф. В.А. Кондратюка.— 

ернопіль: Укрмедкнига, 2003.  

2 

8 Радіаційна гігієна. Іонізуюче випромінювання як 

чинник навколишнього середовища та 

виробнича шкідливість. Протирадіаційний 

Радіаційна гігієна: підручник для 

лікарів-інтернів та лікарів 

слухачів/[МурашкоВ.О., 

МечевД.С., Бардов В.Г. та ін.]. - 

2 



захист в медичних закладах. Вінниця: Нова Книга, 2013.  

Всього 16 

 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Основи екології та профілактичної медицини 

Змістовий модуль 1. Загальні питання гігієни та екології. Комунальна гігієна. 
1. Методи гігієнічних досліджень. Методологічні 

та методичні основи вивчення впливу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я 

населення. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 
акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

2 Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу 

факторів навколишнього середовища на 

організм людини. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 
акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

3 Методика використання ультрафіолетового 

випромінювання з метою профілактики 

захворювань і санації повітряного середовища. 

Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

2 

4 Методика визначення і гігієнічна оцінка 

природного та штучного освітлення 

приміщень. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 
акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

5 Мікроклімат і його гігієнічне значення. 

Методика визначення та гігієнічна оцінка 

температури, вологості, швидкості руху повітря 

та радіаційної температури. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

6 Гігієнічне значення повітряного середовища 

приміщень, його гігієнічна оцінка (визначення 

концентрації СО2, окиснюваності повітря, 

пилових, хімічних та бактеріологічних 

забруднень). 

Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

 

2 

7 Методика гігієнічної оцінки питної води. 

Ендемічні захворювання як гігієнічна 

проблема, їх профілактика. 

Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

2 

8 Санітарна охорона грунту та очищення 

населених місць. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

9 Гігієна планування населених місць. Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

2 

10 Гігієна житлових і громадських будівель та 

споруд. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 
акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

Змістовий модуль 2. Гігієнічні основи харчування, здорового розвитку дітей та 

підлітків, діяльності лікувально-профілактичних закладів та гігієни праці в медицині. 
11 Харчування в профілактичній медицині. 

Організація харчування в лікувально-

Гігієна харчування з основами 
нутріціології у двох книгах: 

Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ—

2 



профілактичних закладах. ІV рівнів акредитації за ред проф. 

В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 2007. 

Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

12 Харчові отруєння як гігієнічна проблема. 

Методика розслідування харчових отруєнь. 

Гігієна харчування з основами 

нутріціології у двох книгах: 
Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ—

ІV рівнів акредитації за ред проф. 

В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 2007. 
Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

13 Законодавчі основи проведення санітарного 

нагляду в галузі гігієни праці. Фізіологія праці. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 
акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

14 Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу 

та виробничого середовища. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

15 Особливості гігієнічних вимог до планування 

та експлуатації лікувально-профілактичних 

закладів. 

Гігієна та екологія: Підручник для  
студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 

В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 
книга, 2006.  

2 

16 Сучасні проблеми внутрішньолікарняної 

інфекції та комплекс гігієнічних заходів щодо її 

профілактики. 

Гігієна та екологія: Підручник для  

студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів 

акредитації  за ред. проф. 
В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова 

книга, 2006.  

2 

17 Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою 

та обладнання дитячих навчальних закладів. 

Гігієна дітей і підлітків: Підручник 
для студентів ВМНЗ І—ІІІ рівнів 

акредитації / І.І. Даценко, 

М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков / К.: 
Медицина, 2006. 

2 

18 Фізичний розвиток як важливий критерій 

оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. 

Гігієна дітей і підлітків: Підручник 

для студентів ВМНЗ І—ІІІ рівнів 

акредитації / І.І. Даценко, 
М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков / К.: 

Медицина, 2006. 

2 

19 Закономірності формування променевого 

навантаження людини у місцях проживання, 

його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. 

Радіаційна гігієна: підручник для 
лікарів-інтернів та лікарів 

слухачів/[МурашкоВ.О., МечевД.С., 

Бардов В.Г. та ін.]. - Вінниця: Нова 
Книга, 2013. 

2 

20 Методика контролю протирадіаційного захисту 

персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при 

застосуванні радіонуклідів та інших джерел 

іонізуючих випромінювань в лікувальних 

закладах. 

Радіаційна гігієна: підручник для 

лікарів-інтернів та лікарів 
слухачів/[МурашкоВ.О., МечевД.С., 

Бардов В.Г. та ін.]. - Вінниця: Нова 

Книга, 2013. 

2 

Всього  40 

 

• Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальній кімнаті 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Сонячна радіація та її фізичні основи. Вплив сонячної 

активності на живі організми Землі. Інфрачервоне 

випромінювання Сонця, гігієнічне значення, 

патологія, що викликається надмірною дією, її 

профілактика. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 



2 Умови життя в населених пунктах та здоров`я 

людини. Особливості формування міського 

середовища і гігієнічні аспекти життя в сучасному 

місті. Урбанізація як соціально-гігієнічна проблема. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

3 Вплив якості питної води на загальне здоров’я 

населення. Карієс та ендемічний флюороз як 

гігієнічна проблема, їх профілактика. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

4 Роль ґрунту у виникненні і розповсюдженні 

інфекційних захворювань та інвазій, захворювань 

неінфекційної етіології, принципи профілактики. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

5 Аліментарні захворювання, їх класифікацію, причини 

виникнення, розповсюдженість на Україні. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

6 Методика гігієнічної оцінки планування, оснащення 

та утримання навчально-виховних дошкільних 

закладів та шкіл. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

7 Планування та внутрішнє облаштування лікарняних 

будівель стаціонару (центральне приймальне 

відділення, палатна секція як основний структурний і 

функціональний елемент стаціонару, палати). 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

8 Профілактика харчових отруєнь та інфекцій у 

стаціонарі. 

4 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

9 Радіаційна  безпека  населення  в  місцях  його  

мешкання, чинники, що її визначають. 

2 Навчальна 

практика під 

керівництвом 

викладача 

Всього 34 
 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людин 

2. Мікроклімат і його гігієнічне значення. 

3. Санітарна охорона та біобезпека атмосферного повітря.  

4. Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна 

проблема, їх профілактика. 

5. Сучасні гігієнічні та біоетичні проблеми очистки населених місць. 

6. Харчування та здоров`я населення. 

7. Характеристика професійної захворюваності медичного персоналу обумовленої 

впливом хімічних виробничих чинників. Аналіз та оцінка прфілактичних заходів. 

8. Характеристика професійної захворюваності медичного персоналу обумовленої 

впливом біологічних виробничих чинників. Аналіз та оцінка прфілактичних заходів. 

9. Характеристика професійної захворюваності медичного персоналу обумовленої 

впливом фізичних виробничих чинників. Аналіз та оцінка прфілактичних заходів. 

10. Норми фізіологічних потреб в основних харчових 

речовинах та енергії. 

11. Організаці та контроль за проведенням профілактичних заходів у лікувально-



профілактичних закладах. Первинна, вторинна та третинна профілактики захворювань. 

12. Аналіз важкості та напруженість трудової, професійної діяльності медичних 

працівників.  

13. Методи оцінки психологічного здоров’я, режиму дня, навчання, праці, особистої 

гігієни, режим харчування членів колективу.  

14. Рекомендації та розпорядження по використанню методів і засобів профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед медичних працівників. 

15. Методи та засоби проведення санітарно-просвітньої роботи серед  медичного 

персоналу, серед хворих з метою створення здорових та безпечних умов праці. 

16. Аналіз ергономічних і фізіологічних показників важкості та напруженості праці 

медичних працівників. 

17. Характеристика факторів виробничрго середовища та соціальних умов, що 

можуть впливати на здоров’я медичного персоналу. 

18. Вивчення закономірностей впливу факторів та умов виробничого середовища на 

організм медичних працівників. 

19. Наукове обґрунтування та розробка гігієнічних нормативів, правил та заходів по 

максимальному використанню позитивно впливаючих на організм людини факторів 

навколишнього середовища. 

20. Використання в практиці охорони здоров’я гігієнічних рекомендацій, правил, 

нормативів, перевірка їх ефективності та вдосконалення. 

21. Прогнозування санітарної ситуації на найближчу та віддалену перспективу з 

урахуванням планів розвитку закладу з метою оптимізації умов праці та профілактики 

прфпатології.  

22. Визначення відповідних  проблем у сфері охорони праці в закладах охорони 

здоров’я та наукова розробка профілактичних заходів. 

23 .Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища та виробнича 

шкідливість.  
 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Основи профілактичної медицини» є вибірковою для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного оцінювання знань 

(окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної), наприклад тематична індивідуальна робота; 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр, здобувач 

отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 



Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 
 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Основи профілактичної медицини» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ).  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

модуля 200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структурований 

контроль практичних навичок. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 195 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи здобувача  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає не більше 

12 балів.  

 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримує здобувач 

Модуль 1. Основи профілактичної медицини 

Середні значення оцінювання поточного контролю 

Структура 

дисципліни 
№ заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 13  10 8 0 

2 13 10 8 0 

3 13 10 8 0 

4 13 10 8 0 

5 13 10 8 0 

6 13 10 8 0 

7 13 10 8 0 

Всього змістовий модуль 1 91 70 56 0 

Змістовий 

модуль 2 

8 13  10 8 0 

9 13 10 8 0 

10 13 10 8 0 

11 13 10 8 0 

12 13 10 8 0 

13 13 10 8 0 

14 13 10 8 0 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


15 13 10 8 0 

Всього змістовий модуль 2 104 80 64  

Всього поточна успішність 195 150 120 0 

ІНДЗ (не більше12 балів) 5   0 

МОДУЛЬ 1 200   0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 

Оцінка Зараховано  Не зараховано 

 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 200 балів 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел  
1 .Основи профілактичної медицини:  Підручник для студентів ВМНЗ І—ІІ рівнів 

акредитації / П.С. Бебешко, Ю.С. Скоробреха, О.П. Коріняк. — К.:ВСВ “Медицина”, 2010. 

— 184 с. 

2. Загальна гігієна з основами екології: Підручник для студентів ВМНЗ І—ІІ рівнів 

акредитації за ред. проф. В.А. Кондратюка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 592 с. 

3. Гігієна дітей і підлітків: Підручник для студентів ВМНЗ І—ІІІ рівнів акредитації / 

І.І. Даценко, М.Б. Шегедин, Ю.І. Шашков / К.: Медицина, 2006. 

4. Гігієна та екологія: Підручник для  студентів ВМНЗ ІІ—ІV рівнів акредитації  за 

ред. проф. В.Г. Бардова. — Вінниця: Нова книга, 2006 —720 с.  

5. Гігієна з основами екології / І.І. Нікберг, І.В. Сергета, Я.І. Цимбалюк. — К.: 

Здоров’я, 2001. 

6. Комунальна гігієна: Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації за 

ред. акад. Є.Г. Гончарука. — К.: Здоров’я, 2003. — 725 с. 

7. Загальна гігієна. Словник-довідник / І.І. Даценко, В.Г. Бардов, Г.П. Степаненко. — 

Львів, 2002. — 240 с. 

8. Гігієна харчування з основами нутріціології у двох книгах: Підручник для 

студентів ВМНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації за ред проф. В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 

2007. 

9. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд): 

Підручник для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації за ред проф. Є.А. Деркачова — 

Вінниця: Нова книга, 2005. — 720 с. Іл. 

10. 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. 

 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



Електоронні джерела 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

5. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

6. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 
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