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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи профілактичної медицини 

 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Вибіркова  

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін навчання 

1 рік 10 місяців Змістових модулів –2 

Загальна кількість годин –  

90 год. 
Лекції 

16 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 56 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

40 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 34 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

34 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю:  

Залік  

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Основи профілактичної медицини» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 

та освітньо-професійної програми затвердженої у коледжі на засіданні Педагогічної ради 

коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна програма введена в дію з 01 

вересня 2019 р., переглянута та затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. 

протокол № 1. Робоча навчальна програма вводиться в дію з 01 вересня 2020 року. 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 16 годин, практичних 

занять – 40 годин, самостійної роботи студентів – 34 години.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.Головна мета – формування умов для розвитку фундаментальності та практичної 

спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства. 

Метою викладання навчальної дисципліни  “Основи профілактичної медицини” є: 

вивчення теоретичних основ профілактичної медицини, зокрема гігієни та екології, як наук, які 

є базисом профілактичної складової професійного світогляду фахівця; формування у студентів 

відповідальної професійної компетентності, збереження та зміцнення здоров’я нації та  

першочерговість профілактичного напряму діяльності у сфері охорони здоров’я; формування у 

майбутніх фахівців відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я пацієнтів, 

мотивації на здоровий спосіб життя; розвиток у студентів наукового гігієнічного мислення, 

використання його для оцінки рівня здоров`я населення, надання рекомендацій з гігієнічних 

питань здоровій та хворій людині; використання гігієнічних знань для оптимізації умов праці та 

лікарняного середовища; профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції в лікувально-

профілактичних закладах; проведення санітарно-просвітньої роботи тощо. 

2.Основні завдання навчальної дисципліни “Основи профілактичної медицини” 

спрямовані на досягнення результатів навчання:  

-   закладення теоретичних основ гігієни та екології, як наук (термінологія, закони, 

методи, принципи гігієнічного нормування; 

- нормативно-методичне забезпечення застосування профілактичних заходів та 

відпрацювання практичних навичок щодо профілактики захворювань інфекційного та 

неінфекційного походження у відповідності до основ чинного законодавства України;  

- опанування лабораторних методів дослідження (органолептичні, фізичні, 

хімічні, біологічні, бактеріологічні методи); 

- оцінювання чинників навколишнього середовища та профілактики їх 

негативного впливу на здоров’я людини; 

- використання сприятливих оздоровчих факторів навколишнього середовища 

для зміцнення здоров’я людини, загартування організму тощо. 

 

 

3.Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні результати 

навчання за  ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

 

 

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому 

процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 
ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу інформації 

Знати: 
- -пізнавальну діяльність 

людини, спрямовану на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і відношень речей. 

Уміти: 
-аналізувати і синтезувати утворені 

поняття, шляхом суджень, 

міркувань, умовиводів; 

- -пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них. 

Заохочення та узгодження до 

певних дій комунікантів. 
Набуття комунікативного досвіду в 

процесі адекватного сприйняття і 

розуміння змісту повідомлень. 

Створювати власне монологічне 

висловлювання відповідно до 

отриманої інформації 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово  

 

Мати досконалі знання 

державної мови   

 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово  

 

Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову.   

- Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток професійних 

знань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК 3. Задоволення потреб 

пацієнта/клієнта протягом 

різних періодів усього життя 

(включаючи процес вмирання) 

шляхом планування, допомоги і 

виконання медсестринських 

втручань, оцінки та корекції 

індивідуальних планів догляду, 

створених у співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, особами, 

що доглядають, членами сім’ї 

та іншими медичними і 

соціальними працівниками  

  

 

Мати спеціальні знання про 

потреби пацієнта/клієнта у 

різні періоди життя 

(включаючи процес вмирання). 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні періоди 

життя (включаючи процес 

вмирання). Вміти виконувати мед 

сестринські втручання, вараховуючи 

особливості різних періодів життя.  

Вміти оцінювати та коректувати 

індивідуальні плани догляду за 

пацієнтом/клієнтом в різні вікові 

періоди. Вміти співпрацювати з 

особами, що доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами сім’ї 

та іншими медичними і соціальними 

працівниками в процесі 

вмирання.пацієнта. 

Здатніть комунікувати з різними 

людьми, дотичними до догляду та 

опіки над пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні мед 

сестринських втручань 

Нести відповідальність за 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 

СК 4. Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

Мати спеціальні знання про 

гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги щодо 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

Підтримувати конфіденційність, 

захист прав пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 



втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки  

забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його прав. 

Вміти задовольняти  фізичні, 

психологічні та духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки.  

цьому звертаючи увагу оточення 

на дотримання цих вимог 
дотриманням конфіденційності 

та прав пацієнта/клієнта 

СК 8. Профілактична діяльність 

медичної сестри, направлена на 

збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й інформування та 

навчання пацієнта та членів 

його родини 

Мати спеціальні знання про 

стандарти якості надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами, методи профілактики 

різних захворювань, об’єм і  

методи інформування та 

навчання пацієнта та членів 

його родини при різних 

захворюваннях.  

 

Вміти проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань.  Вміти 

інформувати пацієнта про ці заходи 

та ефективно навчати пацієнта і 

членів його родини (оточення) 

принципам здорового способу життя 

та профілактики різних 

захворювань.  

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних фахівців 

профілактичної медицини, 

забезпечення навчання пацієнта та 

його оточення методам 

запобігання поширення хвороб, 

заходам реабілітації  

 

Вміти самостійно виконувати 

плани попередження 

захворювань та відповідати за їх 

якість та своєчасність 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Основи профілактичної медицини», є: 

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

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

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 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

 

 

 

  



ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи профілактичної медицини» 

 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Змістовий модуль 1. Загальні питання гігієни та екології. Комунальна гігієна. 

1. Методологічні та методичні основи 

вивчення впливу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я 

населення. Гігієнічне значення складових 

біосфери, сонячної радіації, клімату, 

погоди.  

18 2 12      4 

2.  Гігієна населених місць, біоетичні 

аспекти впливу побутового середовища 

на людину. 

10 2 4 4 

3. Гігієна води та водопостачання. Вплив 

якості питної води  на здоров’я населення. 

8 2 2 4 

4. Санітарна охорона ґрунту та очищення 

населених місць. 

8 2 2 4 

 Усього змістовий модуль 1 44 8 20 16 

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

підлітків, діяльності лікувально-профілактичних закладів та гігієни праці в 

медицині. 

5.  Харчування та здоров`я населення. 

Основи раціонального харчування. Вплив 

харчування на здоров’я населення. 

10  2 4 4 

6. Гігієна дітей та підлітків. Проведення 

санітарно-профілактичної роботи з метою 

запобігання поширення інфекційних 

захворювань (COVID-19). 

10 2 4 4 

7. Гігієнічні вимоги до лікувально-

профілактичних закладів. Санітарно-

гігієнічні та санітарно-протиепідемічні 

вимоги при роботі з інфекційними 

захворюваннями, що становлять 

виняткову епідемічну небезпеку (COVID-

19). 

10 2 4 4 

8. Радіаційна гігієна. Іонізуюче 

випромінювання як чинник 

навколишнього середовища та виробнича 

шкідливість. Протирадіаційний захист у 

медичних закладах. 

10 2 4 4 

9. Гігієна праці. 6 - 4 2 

Усього змістовий модуль 2 46 8 20 18 

Усього за курс навчання: 90 16 40 34 

 

 

 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи профілактичної медицини» 

 

 

№ 

п/п 

Теми лекцій Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1.Загальні питання гігієни та екології. Комунальна гігієна. 

1 Методологічні та методичні основи вивчення впливу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я населення. Гігієнічне 

значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату, погоди.  

2 

2 Гігієна населених місць, біоетичні аспекти впливу побутового 

середовища на людину. 

2 

3 Гігієна води та водопостачання. Вплив якості питної води  на здоров’я 

населення. 

2 

4 Санітарна охорона грунту та очищення населених місць. 2 

Усього змістовий модуль 1 8 

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

підлітків, діяльності лікувально-профілактичних закладів та гігієни праці в 

медицині. 

5 Харчування та здоров`я населення. Основи раціонального 

харчування. Вплив харчування на здоров’я населення. 

2 

6 Гігієна дітей та підлітків. Проведення санітарно-профілактичної 

роботи з метою запобігання поширення інфекційних захворювань 

(COVID-19). 

2 

7 Гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних закладів. Санітарно-

гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги при роботі з 

інфекційними захворюваннями, що становлять виняткову епідемічну 

небезпеку (COVID-19). 

2 

8 Радіаційна гігієна. Іонізуюче випромінювання як чинник 

навколишнього середовища та виробнича шкідливість. 

Протирадіаційний захист в медичних закладах. 

2 

 Усього змістовий модуль 2 8 

 Усього за курс навчання: 16 

 

 

 

 

  



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи профілактичної медицини» 

№  

з\п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

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. 

2 

2 Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього 

середовища на організм людини. 

2 

3 Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою 

профілактики захворювань і санації повітряного середовища. 

2 

4 Методика визначення і гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення 

приміщень. 

2 

5 Мікроклімат і його \ гігієнічне значення. Методика визначення та гігієнічна 

оцінка температури, вологості, швидкості руху повітря та радіаційної 

температури. 

2 

6 Гігієнічне значення повітряного середовища приміщень, його гігієнічна 

оцінка (визначення концентрації СО2, окиснюваності повітря, пилових, 

хімічних та бактеріологічних забруднень). 

2 

7 Методика гігієнічної оцінки питної води. Ендемічні захворювання як 

гігієнічна проблема, їх профілактика. 

2 

8 Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. 2 

9 Гігієна планування населених місць.  2 

10 Гігієна житлових і громадських будівель та споруд. 2 

Усього змістовий модуль 1: 20 

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-профілактичних закладах. 

2 

12 Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування харчових 

отруєнь. 

2 

13 Законодавчі основи проведення санітарного нагляду в галузі гігієни праці. 

Фізіологія праці. 

2 

14 Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого середовища. 2 

15 Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-

профілактичних закладів. 

2 

16 Сучасні проблеми внутрішньолікарняної інфекції та комплекс гігієнічних 

заходів щодо її профілактики. 

2 

17 Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання дитячих 

навчальних закладів. 

2 

18 Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я дітей та 

підлітків. 

2 

19 Закономірності формування променевого навантаження людини у місцях 

проживання, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. 

2 

20 Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної 

безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел 

іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах. 

2 

Усього змістовий модуль 2: 20 

Усього за курс навчання: 40 



VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи профілактичної медицини» 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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 

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 

3 Вплив якості питної води на загальне здоров’я населення. Карієс та 

ендемічний флюороз як гігієнічна проблема, їх профілактика. 

4 

4 Роль ґрунту у виникненні і розповсюдженні інфекційних захворювань та 

інвазій, захворювань неінфекційної етіології, принципи профілактики. 

4 

5 Аліментарні захворювання, їх класифікацію, причини виникнення, 

розповсюдженість на Україні. 

4 

6 Методика гігієнічної оцінки планування, оснащення та утримання 

навчально-виховних дошкільних 

закладів та шкіл. 

4 

7 Планування та внутрішнє облаштування лікарняних будівель стаціонару 

(центральне приймальне відділення, палатна секція як основний 

структурний і функціональний елемент стаціонару, палати). Особливості 

планування і експлуатації інфекційних лікарень, відділень, палатних 

секцій, палат. 

4 

8 Профілактика харчових отруєнь та інфекцій у стаціонарі. 4 

9 Радіаційна  безпека  населення  в  місцях  його  мешкання, чинники, що її 

визначають. 
2 

 Усього: 34 

 

 

 

  



VIІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

4.Створення фільмів, презентацій. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

( пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину. 

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 профілактичних заходів. 

8. Характеристика професійної захворюваності медичного персоналу обумовленої 

впливом біологічних виробничих чинників. Аналіз та оцінка профілактичних заходів. 

9.Характеристика професійної захворюваності медичного персоналу обумовленої 

впливом фізичних виробничих чинників. Аналіз та оцінка профілактичних 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 виробничого 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 

профпатології.  

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.  



IХ.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи профілактичної медицини» 
 

Змістовий модуль 1. Загальні питання гігієни та екології. Комунальна гігієна. 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 1. Методологічні та методичні основи вивчення впливу чинників 

навколишнього середовища на здоров’я населення. Гігієнічне значення складових 

біосфери, сонячної радіації, клімату, погоди.  

 

Поняття про профілактику, мета, завдання профілактичного напряму медицини, 

зв’язок із гігієною та іншими науками. Об’єкти вивчення профілактичного напряму 

медицини. 

Єдність організму та навколишнього природного середовища — основа 

профілактичної медицини. Поняття про екологію, у тому числі екологію людини та 

соціоекологію.  

Визначення понять — захворювання, хвороба, здоров’я. Фактори ризику та їхній 

вплив на здоров’я людини. Гігієна як наука, завдання гігієни. Основні галузі 

профілактичної медицини. 

Значення знань гігієни для формування професійного мислення медичних працівників. 

Поняття про гігієнічний норматив, його різновиди, об’єкти, що підлягають нормуванню, 

значення в проведенні профілактичних заходів. Закони гігієни як основа вчення про єдність і 

взаємодію людського організму та довкілля. Санітарія. Санітарний нагляд. 

Закони та методологічні основи гігієни, класифікацію методів гігієнічних досліджень, 

класифікацію факторів навколишнього середовища та основні закономірності їх впливу на 

організм людини і здоров’я популяції. 

Поняття про навколишнє середовище, його структура: природне незмінене, змінене 

(забруднене) антропогенне, штучне. Внутрішнє середовище людини (гомеостаз) і його 

взаємодія з навколишнім середовищем. Роль забрудненого навколишнього середовища у 

формуванні захворювань населення. 

Повітряне середовище, гігієнічне значення. Фізичні чинники атмосферного повітря 

(температура, вологість, рух, атмосферний тиск), його гігієнічне значення. Вплив 

мікрокліматичних показників на процеси теплового обміну організму людини. Методи й 

показники оцінювання комплексної дії мікроклімату на організм людини. Гігієнічне 

значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату, погоди. Клімат, погода, 

визначення поняття. Формування клімату, погоди, їх вплив на здоров`я людини. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Методи гігієнічних досліджень. Методологічні та методичні основи вивчення впливу 

чинників навколишнього середовища на здоров’я населення. 

Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього середовища 

на організм людини. 

Самостійна робота: 

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.  

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 2. Гігієна населених місць, біоетичні аспекти впливу побутового 

середовища на людину. 

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. 

Планування та забудова території населеного пункту. 



Біоетичні аспекти впливу побутового середовища на людину. 

Гігієнічне значення житла. Вплив житлових умов на здоров’я та побут населення. 

Гігієнічні вимоги до житла: розмірів (норми площі, висоти, глибини, кубатури), 

планування. Значення та гігієнічні вимоги до природного та штучного освітлення. 

Природна та штучна вентиляція. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики 

захворювань і санації повітряного середовища. 

Методика визначення і гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення 

приміщень. 

Мікроклімат і його гігієнічне значення. Методика визначення та гігієнічна оцінки 

температури, вологості, швидкості руху повітря та радіаційної температури. 

Гігієнічне значення повітряного середовища приміщень, його гігієнічна оцінка 

(визначення концентрації СО2, окиснюваності повітря, пилових, хімічних та 

бактеріологічних забруднень). 

Самостійна робота: 

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. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 3. Гігієна води та водопостачання. Вплив якості питної води  на здоров’я 

населення. 

Санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення води. Гігієнічні вимоги щодо якості 

води господарсько-побутового водопостачання: безпечність в епідеміологічному 

відношенні, нешкідливість за хімічним складом, задовільні органолептичні властивості. 

Принципи гігієнічного нормування біологічних, хімічних та фізичних екологічних 

чинників. Особливості нормування якості води. Критерії шкідливості та види небезпечного 

екологічного впливу. 

Гігієнічна характеристика джерел водопостачання. Методи очищення і 

знезаражування води. Системи водопостачання. Місцеве водопостачання, гігієнічні вимоги 

щодо впорядкування та експлуатації криниць. Централізоване водопостачання, значення в 

профілактиці захворювань населення.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Методика гігієнічної оцінки питної води. Ендемічні захворювання як гігієнічна 

проблема, їх профілактика. 

Вирішення ситуаційних задач. 

Самостійна робота: 

Вплив якості питної води на загальне здоров’я населення. Карієс та ендемічний 

флюороз як гігієнічна проблема, їх профілактика. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 4. Санітарна охорона грунту та очищення населених місць. 

Ґрунт як складова частина літосфери, значення в природі та житті людини. 

Санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення ґрунту.  

Геохімічні ендемії. Принципи гігієнічного нормування біологічних, хімічних та 

фізичних екологічних чинників. Особливості нормування якості ґрунту. Критерії 

шкідливості та види небезпечного екологічного впливу. 

Гігієнічна характеристика покидьків, поняття про процеси самоочищення, які 

відбуваються в ґрунті. 

Загальні принципи організації систем очищення населених пунктів (вивізна, сплавна). 

Гігієнічні вимоги до влаштування та санітарного утримання вбиральнь надвірного типу та 



люфтклозетів. Гігієнічні вимоги до збирання й вивезення твердих покидьків. Методи 

знезараження та утилізації нечистот і побутового сміття. 

Стічні води. Гігієнічна характеристика. Поняття про способи очистки і знезараження 

стічних вод. Мала каналізація (сільські лікарні, санаторії, бази відпочинку, дитячі літні 

оздоровчі заклади тощо). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. Санітарна оцінка якості 

ґрунту. 

Вирішення ситуаційних задач. 

Самостійна робота: 

Роль ґрунту у виникненні і розповсюдженні інфекційних захворювань та інвазій, 

захворювань неінфекційної етіології, принципи профілактики. 

 

Змістовий модуль 2 Гігієнічні основи харчування, здорового розвитку дітей та 

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

ЛЕКЦІЯ   

Тема 5. Харчування та здоров`я населення. Основи раціонального харчування. 

Вплив харчування на здоров’я населення. 

Визначення понять: раціональне, дієтичне, лікувально-профілактичне харчування. 

Основні принципи раціонального харчування. Енергетична цінність харчування. Поняття 

про фізіологічні норми харчування, збалансованість харчового раціону. Режим харчування. 

Особливості нормування продуктів харчування. Критерії шкідливості та види 

небезпечного екологічного впливу. 

Харчові отруєння, їх класифікація. Харчові отруєння мікробної етіології: 1) бактерійні 

токсикоінфекції та токсикози; 2) мікотоксикози. Шляхи інфікування харчових продуктів, 

заходи профілактики. Харчові отруєння немікробної етіології: 1) продуктами, отруйними за 

своєю природою (рослини, гриби, отруйна риба тощо); 2) продуктами рослинного й 

тваринного походження, які набули токсичних властивостей за певних умов; 3) домішками 

до харчових продуктів. Заходи профілактики. Роль фельдшера в запобіганні виникненню 

харчових отруєнь (у дитячому закладі, на дільниці). 

Гігієнічна характеристика методів консервування харчових продуктів. Гігієнічне 

оцінювання й санітарна експертиза харчових продуктів. Методика взяття проб продуктів 

для лабораторного дослідження. 

Громадське харчування. Гігієнічні вимоги до планування, обладнання та санітарного 

утримання виробничих і торговельних приміщень їдальні. 

Роль фельдшера в здійсненні санітарного нагляду за харчовими об’єктами. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Харчування в профілактичній медицині. Організація харчування в лікувально-

профілактичних закладах. Методика оцінки харчового раціону за меню -розкладкою. 

Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування харчових отруєнь. 

Вирішення ситуаційних задач. 

Самостійна робота: 

Аліментарні захворювання, їх класифікацію, причини виникнення, розповсюдженість 

на Україні. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6. Гігієна дітей та підлітків. 

Фактори та умови навколишнього середовища, що впливають на формування здоров`я 

дітей та підлітків Основні критерії здоров`я. 

Стоматологічне здоров’я дітей та підлітків. Розподіл дітей і підлітків за групами 

здоров`я. 



Фізичний розвиток як провідний показник стану здоров`я. Основні показники та 

регіональні стандарти фізичного розвитку. 

Методики гігієнічної оцінки фізичного розвитку індивідууму та дитячого колективу. 

Сучасні уявлення про акселерацію. Поняття про біологічний та календарний вік. 

Шкільна зрілість. Поняття про режим дня, їх типи. Види діяльності. 

Гігієна навчальних занять у школі. Організація навчально-виховного 

процесу в закладах освіти нового типу. 

Гігієна фізичного виховання дітей і підлітків. Профілактика гіпокінезії. 

Основні види, форми та засоби фізичної культури. 

Гігієнічні вимоги до планування, облаштування, обладнання, санітарно- технічного 

благоустрою школи та класу. 

Основні розміри навчальних меблів, їх гігієнічна оцінка. 

Навчальні меблі, їх тип, кількість посадочних місць, матеріал з якого вони 

виготовлені, колір, стан поверхонь, кутів та країв, санітарно-технічний стан. 

Методика гігієнічної оцінки навчального кабінету (шкільного класу). 

Проведення санітарно-профілактичної роботи з метою запобігання поширення 

інфекційних захворювань (COVID-19). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання дитячих навчальних 

закладів. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. 

Самостійна робота: 

Методика гігієнічної оцінки планування, оснащення та утримання навчально-

виховних дошкільних 

закладів та шкіл. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 7. Гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних закладів. 

Ознайомлення з гігієнічними вимогами до лікарняної ділянки, принципами 

планування території лікарні. Гігієнічні принципи планування будинку лікарні, лікарняних 

відділень. Гігієнічні вимоги до палатної секції, лікарняної палати. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до облаштування та утримання ЛПЗ. 

Санітарно-гігієнічний режим лікувальних установ: щоденне прибирання палат, 

коридорів, генеральне прибирання, миття посуду, підтримання чистоти повітря, 

використання дезінфекційних засобів. Заходи, спрямовані на усунення шуму.  

Особливості збирання, видалення та знешкодження специфічних лікарняних відходів.  

Поліклініка як основний структурний і функціональний елемент амбулаторного 

обслуговування хворих. 

Гігієна праці медичних працівників. Специфіка впливу шкідливих та небезпечних 

чинників виробничого середовища на медичний персонал. Профілактика шкідливого 

впливу виробничих чинників на організм працюючих у несприятливих виробничих умовах. 

Санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги при роботі з інфекційними 

захворюваннями, що становлять виняткову епідемічну небезпеку (COVID-19). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-

профілактичних закладів. Сучасні проблеми внутрішньолікарняної інфекції та комплекс 

гігієнічних заходів щодо її профілактики. 

Самостійна робота: 

Планування та внутрішнє облаштування лікарняних будівель стаціонару (центральне 

приймальне відділення, палатна секція як основний структурний і функціональний елемент 

стаціонару, палати). Особливості планування і експлуатації інфекційних лікарень, 

відділень, палатних секцій, палат. 

 



ЛЕКЦІЯ 

Тема 8. Радіаційна гігієна. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього 

середовища та виробнича шкідливість. Протирадіаційний захист в медичних 

закладах. 

Іонізуючі випромінювання як чинник навколишнього середовища, їх джерела: 

природні, техногенно-підсилені природного походження, індустріальні. 

Класифікація іонізуючих випромінювань за природою та походженням. 

Якісні та кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Сучасні уявлення протїї механізми, умови 

від яких вона залежить, її особливості. 

Детерміністичні  та  стохастичні ефекти опромінення людей, умови їх виникнення, 

використання цих знань в практичній діяльності лікарів. 

Радіаційна  безпека  населення  в  місцях  його  мешкання, чинники, що її визначають. 

Закономірності формування променевого навантаження населення, його гігієнічна 

оцінка та шляхи зниження. 

Законодавчі та нормативні документи. 

Біоетичні аспекти впливу радіаційного чинника на людину. Протирадіаційний захист 

працюючих з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань як 

гігієнічна проблема, її сутність та основні принципи реалізації: 

Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань Норми радіаційної безпеки 

України, їх значення та основні положення. Основні санітарні правила протирадіаційного 

захисту України. 

Державний нормативний документ, що визначає основні вимоги щодо здійснення 

протирадіаційного захисту в умовах практичної діяльності. Обов'язкові засоби 

індивідуального радіаційного захисту. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Закономірності формування променевого навантаження людини у місцях 

проживання, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Методика контролю 

протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні 

радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах. 

Вирішення ситуаційних задач. 

Самостійна робота: 

Радіаційна  безпека  населення  в  місцях  його  мешкання, чинники, що її визначають. 

 

  



X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основними методами та формами навчання є: 

1.лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

2.практичне заняття 

Інструктаж, усне фронтальне опитування, письмове опитування, вирішення типових 

та нетипових ситуаційних задач та завдань; ділова гра; робота у групах, відпрацювання 

практичних навичок, заповнення медичної документації. 

3.організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

4.індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й дослідницька 

робота студентів, що полягає у самостійному збиранні наукової інформації, її аналізі; до 

цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового 

студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 

5.дистанційне навчання 

 

  



XІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СФОРМОВАНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна участь на практичних заняттях; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

-усне індивідуальне опитування 

-письмовий тестовий контроль 

-комп’ютерний тестовий контроль 

-розв’язування типових та нетипових фахових ситуаційних завдань 

-демонстрація практичних навичок 

-індивідуальне навчально-дослідне завдання 

-студентські проекти 

-студентські презентації 

-участь в НДРС 

 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних заняттях з 

метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Поточний контроль проводиться  у 

формі усного опитування  та виконання письмових завдань (тестування, ситуаційні задачі, 

есе, реферати). 

2. Проміжний контроль знань студентів проводиться після завершення вивчення 

навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної контрольної роботи. 

3. Підсумковий контроль - залік здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності 

студентів, які повністю виконали навчальну програму дисципліни – відвідували всі 

аудиторні навчальні заняття та набрали за результатами поточної навчальної діяльності 

кількість 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Основи профілактичної медицини» 

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». 

 

  



ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395).  

Оцінка з вибіркової дисципліни «Основи профілактичної медицини»  

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано» та визначається як 

сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється на кожному 

навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних 

завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань – 200 

балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час кожного 

практичного заняття. Для контролю застосовують наступні методи: письмовий, тестовий, 

програмований контроль, практичну перевірку рівня оволодіння та виконання практичних 

навичок. 

Поточне оцінювання студентів на практичних заняттях проводиться за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який у повному обсязі, глибоко і всебічно 

засвоїв програмний матеріал; вичерпно послідовно, грамотно, логічно відповідає на 

питання за темою занять, використовуючи різноманітні приклади; викладає матеріал без 

помилок та неточностей та вміє пов’язати його з раніше вивченими розділами; вільно 

вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється студенту, який володіє програмним матеріалом, 

грамотно, послідовно, систематично його викладає, не допускає під час відповідей 

неточностей, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі та виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає весь об’єм програмного 

матеріалу, але не розуміє окремих деталей, допускає неточності під час відповідей; може 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою спрямовуючих питань; вирішує 

задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не 

спроможний самостійно систематизовано дати відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає теоретичних основ 

теми, не вміє виконувати практичні навички, допускає грубі помилки при відповіді. 

Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається як арифметична сума балів за 

кожне заняття та за індивідуальну роботу. 

Враховуючи кількість практичних занять – 20, перерахунок оцінок у багатобальну 

шкалу здійснюється наступним чином: оцінка «відмінно» – 10 балів, оцінка «добре» – 8 

балів, оцінка «задовільно» – 6 балів, оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5» на кількість тем з додаванням балів за індивідуальне завдання 

студентів, але не більше 200 балів. 



Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до підсумкового модульного 

контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на 

кількість тем у модулі, тобто 6 балів х 20 тем = 120 балів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІДРС) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 12 балів. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи  

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

4 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

6 

 Максимальна кількість балів 12 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 

завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 12 балів. Вони додаються 

до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. У 

жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 

перевищувати 200 балів. 

Результати оцінювання заліків проводяться за двобальною шкалою: «зараховано» або 

«не зараховано».  

На останньому тематичному занятті з дисципліни після завершення розгляду теми 

заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи набрав 

за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань (якщо такі є). 

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, передбачені 

робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні заняття – лекції, 

практичні заняття (за наявності пропусків – своєчасно їх відпрацював), набрав загальну 

кількість балів під час вивчення навчальної дисципліни не менше 120 балів. 

Студент отримує оцінку «незараховано», якщо він має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських) чи не набрав мінімальну кількість 

балів. 

Оцінка «зараховано», «незараховано» вноситься викладачем до «Відомості обліку 

успішності», «Журналу обліку роботи академіної групи», «Індивідуального навчального 

плану студента» та «Залікової книжки». 

Відомість подається завідувачу відділення  в день проведення заліку або на наступний 

день. 

Студенту, який отримав оцінку «незараховано», завідувач відділення видає 

направлення на ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни. 

Відпрацювання занять та підвищення балів студентами за направленням завідувача 

відділення повинно відбуватися в установленому порядку під час відпрацювання за 

графіком кафедри. Після відпрацювання пропущених занять завідувач відділення повинен 

видати студенту відомість, в яку викладач занесе відмітку про зарахування заліку. 

Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких 

закінчується заліком, є обов’язковою умовою для переведення студента на наступний 

семестр (рік) навчання. 



 

Розподіл балів, які отримують студенти за поточну навчальну діяльність 

Кількість 

практичних 

занять 

Конвертація у бали традиційних оцінок 
Мінімальна 

кількість балів 

20 

«5» «4» «3» «2» 120 

10 8 6 0 
 

Зараховано Не зараховано 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або приймали участь у 

конференціях. Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Таблиця  3 

Оцінювання дисципліни «Основи профілактичної медицини» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної 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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 

Таблиця  4 

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 

  



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

➢ Робоча програма 

➢ Навчальна програма 

➢ Підручники та навчальні посібники,  
- Конспекти лекцій 

-Методичні вказівки та рекомендації до практичного заняття, методичні рекомендації 

СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації 

- Ілюстративні матеріали 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк ситуаційних завдань 

 -Банк алгоритмів практичних дій  

- Навчальні таблиці 

Матеріальне забезпечення 

-нормативно-правові акти  

-прилади для оцінки параметрів мікроклімату 

-медична документація 

-ноутбук 

-відеозабезпечення фрагментів занять  
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ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Гігієна як наука, її мета, зміст, задачі, зв`язок з іншими науками. 

2. Профілактика та її різновиди. Значення знань гігієни. Взаємозв`язок 

лікувального і профілактичного напрямку в медицині. 

3. Санітарія, санітарно-епідеміологічна служба в Україні, її структура та функції. 

4. Єдність дій санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних закладів у справі 

попередження захворювань та зміцнення здоров`я населення. 

5. Вплив природних факторів і соціальних умов на організм людини та здоров`я 

населення. Здоров`я населення як соціально-гігієнічна проблема. Біоетичні аспекти 

впливу навколишнього середовища на людину. 

6. Методи гігієнічних досліджень навколишнього середовища та його впливу на 

організм людини і здоров`я населення. Специфічні методи гігієни. 

7. Сонячна радіація, її гігієнічне значення. 

8. Основні види біологічної дії різних складових сонячного спектру, сонячне 

“голодування” та його профілактика. Гіперінсоляція та її профілактика. 

9. Біологічна дія інфрачервоного і видимого випромінювання Сонця. Методи та 

одиниці вимірювання. 

10. Гігієнічна характеристика ультрафіолетової частини сонячного спектру. 

Методи та одиниці вимірювання ультрафіолетової радіації. Поняття еритемної, 

фізіологічної та профілактичної дози ультрафіолетової радіації. 

11. Характеристика основних штучних джерел ультрафіолетової радіації. 

Застосування їх для профілактики “світлового голодування” і захворювань. 

12. Гігієнічне значення природного освітлення. Вплив освітлення на функції 

зору, стан центральної нервової системи, працездатність. 

13. Методи гігієнічної оцінки природного освітлення, показники, оцінка 

результатів. 

14. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення приміщень. Методика гігієнічної 

оцінки штучного освітлення приміщень різного призначення, показники його, оцінка 

результатів. 

15. Гігієнічна характеристика джерел штучного освітлення. Види та системи 

штучного освітлення. Освітлювальна арматура та її гігієнічна оцінка. 

16. Гігієнічне значення температури повітря і радіаційної температури. 

17. Гігієнічне значення вологості повітря. Методика вимірювання абсолютної та 

відносної вологості закритих приміщень. Нормування відносної вологості. 

18. Гігієнічне значення руху повітря в приміщенні та населеному пункті. “Роза 

вітрів” , її використання з гігієнічною метою. 

19. Мікроклімат, його параметри та різновиди. Методика визначення 

мікроклімату закритих приміщень. Біоетичні проблеми підтримання мікроклімату 

житлових і громадських приміщень 

20. Гігієнічні вимоги до мікроклімату житлових і громадських приміщень, вплив 

на організм і методи оцінки. 

21. Теплообмін організму з навколишнім середовищем. Шляхи віддачі тепла 

організмом при різних температурних умовах, вологості та швидкості руху повітря. 

22. Фізіологічні зрушення в організмі та захворювання, пов`язані з дією 

переохолоджуючого мікроклімату, їх профілактика. 

23. Фізіологічні зрушення в організмі та захворювання, що спричинені дією 

перегріваючого мікроклімату на організм, заходи їх профілактики. 

24. Атмосферній тиск, його зміни та їх вплив на організм людини. Профілактика 

гірської та висотної хвороби. 

25. Погода. Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори. Медичні 



класифікації погоди. Санітарна охорона та біобезпека атмосферного повітря. 

26. Клімат і фактори, що його формують та характеризують. Характеристика і 

класифікація клімату з гігієнічних позицій. 

27. Акліматизація, фази акліматизації. Особливості акліматизації в північних та 

південних регіонах. 

28. Хімічний склад атмосферного повітря, гігієнічне значення окремих його 

складових. 

29. Джерела забруднення атмосферного повітря. Вплив забрудненого повітря на 

здоров`я населення та санітарні умови життя. Санітарна охорона та біобезпека 

атмосферного повітря. 

30. Вентиляція приміщень та її гігієнічне значення. Природна та штучна 

вентиляція. 

31. Гігієнічне значення води, вплив якості води та умов водопостачання на 

здоров`я населення, санітарні умови життя. Біоетичні проблеми водопостачання. 

32. Класифікація джерел водопостачання, їх характеристика. 

33. Джерела забруднення води водойм і процеси самоочищення води в них. 

Показники забруднення та самоочищення води водойм. 

34. Інфекційні захворювання , що передаються водою, їх класифікація ВООЗ. 

Особливості водних епідемій і спалахів, їх профілактика. 

35. Гігієнічне значення фтору питної води. Карієс, ендемічний флюороз умови їх 

виникнення та заходи профілактики. 

36. Захворювання, спричинені особливостями макро- та мікроелементного складу 

води. 

37. Показники органолептичних властивостей води, їх гігієнічне значення і 

використання при санітарному обстеженні джерел водопостачання. 

38. Бактеріологічні та хімічні показники забруднення питної води. 

39. Методи кондиціювання якості води. Коагуляція, відстоювання, фільтрація, 

знезараження води. 

40. Фторування води як гігієнічна проблема. Взаємодія стоматологічної та 

санітарно-гігієнічної служби в питаннях, пов’язаних з впровадженням та реалізацією 

фторування води та вивченням його протикарієсної ефективності. 

41. Нормування якісного складу води як один із шляхів попередження 

захворювань населення, пов`язаних з водним фактором. Держстандарти  на воду 

централізованих систем господарсько-питного водопостачання. 

42. Науково-технічний прогрес і забруднення води водойм хімічними 

речовинами. Санітарна охорона водоймищ. 

43. Зони санітарної охорони джерел водопостачання, їх значення в поліпшенні 

якості води. 

44. Гігієнічне значення ґрунту. Джерела забруднення ґрунту. 

45. Рідкі та тверді відходи населених міст, їх санітарне і епідемічне значення. 

Сучасні гігієнічні та біоетичні проблеми очистки населених місць. 

46. Харчування як соціально-гігієнічна проблема. Основні функції харчування. 

Біоетичні аспекти харчування здорової людини. 

47. Поняття раціональне харчування. Закони раціонального харчування. 

48. “Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових 

речовинах та енергії”. 

49. Класифікація білкової недостатності. Клінічні ознаки надлишку та нестачі 

білку в харчовому раціоні. 

50. Фізіолого-гігієнічне значення жирів у харчуванні, потреби в них. 

Харчові жири тваринного і рослинного походження, їх харчова та біологічна цінність. 

51. Класифікація жирних кислот. Функції ПНЖК, джерела надходження. Роль 

ПНЖК ω3. 



52. Фізіолого-гігієнічне  значення  вуглеводів  у   харчуванні,  потреби в них, 

основні їх джерела. 

53. Класифікація вуглеводів. Поняття про глікемічний індекс. 

54. Функції клітковини, добова потреба. 

55. Фізіолого-гігієнічне   значення   вітамінів   у харчуванні,  потреби в них, 

основні джерела надходження. 

56. Причини розвитку вітамінної недостатності. 

57. Мінеральні солі (кальцій, залізо, фосфор та інші), їх фізіолого-гігієнічне 

значення, потреби в них. Основні джерела макро-та мікроелементів. 

58. Причини недостатності мінеральних речовин в організмі. Демінералізуючі 

чинники. 

59. Класифікація аліментарних захворювань. 

60. Карієсогенні чинники. 

61. Режим харчування, його складові, наукове обґрунтування для різних груп 

населення та при різних умовах праці. 

62. Поняття про харчовий статус, методика оцінки, різновиди. 

63. Методи вивчення енерговитрат людини, одиниці енерговитрат. 

64. Методи гігієнічної оцінки адекватності харчування. 

65. Методика медико-гігієнічного вивчення харчування окремої 

людини та колективів. 

66. Кількісна та якісна повноцінність харчування. Поняття про збалансованість 

раціону. Методика оцінки харчового раціону за меню -розкладкою. 

23. Харчова та біологічна цінність харчових продуктів рослинного походження: 

злаки, бобові, овочі, фрукти, ягоди, використання в раціональному харчуванні. 

67. Харчова та біологічна цінність продуктів тваринного походження (молока 

68. та молочних продуктів, м`яса та м`ясних продуктів, риби та рибних 

продуктів), їх гігієнічна оцінка. 

69. Харчові отруєння, класифікація, заходи їх профілактики. Поняття біобезпеки 

харчування. 

70. Харчові токсикоінфекції, етіологія, патогенез, умови виникнення, заходи 

профілактики. 

71. Харчові інтоксикації, етіологія, патогенез, умови виникнення, заходи 

профілактики. 

72. Харчові отруєння продуктами, отруйними за своєю природою і продуктами, 

які набули отруйних властивостей при певних умовах, заходи профілактики. 

73. Харчові отруєння домішками хімічних речовин до продуктів харчування, 

заходи профілактики. 

74. Харчові мікотоксикози, заходи профілактики. 

75. Методика розслідування харчових отруєнь. 

76. Гігієнічні основи організації харчування хворих у лікарнях. 

77. Аліментарна профілактика захворювань. 

78. Медико-гігієнічне обслуговування дітей та підлітків. Акселерація в сучасних 

умовах, гігієнічні проблеми, пов`язані з нею. 

79. Методи дослідження і оцінки здоров`я дітей та підлітків під впливом факторів 

навколишнього середовища. Критерії комплексної оцінки стану здоров’я дітей та 

підлітків 

80. Групи здоров’я дітей, їх характеристика. 

81. Чинники, що формують здоров’я дітей та підлітків, їх характеристика 

82. Методика гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків, методи їх 

оцінки. Групи фізичного виховання. 



83. Гігієнічні основи організації режиму дня дітей різних вікових груп. 

84. Гігієнічні вимоги до планування, обладнання та утримання сучасних 

навчально-виховних та оздоровчих установ для дітей та підлітків. 

85. Гігієнічні вимоги до навчально-виховного процесу в сучасних установах для 

дітей та підлітків. Профілактика захворювань, пов`язаних з умовами перебування дітей 

та підлітків в навчально-виховних установах. 

86. Гігієнічний контроль за організацією фізичного виховання і трудового 

навчання дітей та підлітків. 

87. Гігієнічні вимоги до розміщення лікарні в населеному пункті. Вимоги до 

земельної ділянки та її планування. Зонування лікарняної ділянки. 

88. Порівняльна гігієнічна характеристика сучасних систем забудови лікарень. 

89. Внутрішньолікарняні інфекції, умови що призводять до їх виникнення та їх 

негативні наслідки. Методи і засоби профілактики. 

90. Значення внутрішнього планування лікарняних закладів і відділень для 

забезпечення гігієнічних умов перебування хворих і праці персоналу. 

91. Гігієнічні основи організації санітарно-протиепідемічного режиму в 

лікувально-профілактичних закладах. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. 

92. Методи об’єктивного контролю за дотриманням гігієнічних умов в 

стоматологічних закладах. 

93. Гігієнічна характеристика палатної секції, вимоги до набору приміщень, 

призначення кожного з них. 

94. Гігієнічні вимоги до планування приймальних відділень лікарень. 

Особливості прийому інфекційних хворих, дітей, породіль. Значення планування і 

режиму експлуатації приймальних відділень. 

95. Гігієнічні вимоги до планування, облаштування і утримання операційних 

блоків. 

96. Праця як соціально-гігієнічна проблема. Поняття про роботу і працю. Фізична 

і розумова праця. Біоетичні проблеми праці. 

97. Виробничі шкідливості і професійні захворювання. Класифікація виробничих 

шкідливостей. 

98. Фізіологічні зрушення при фізичній і розумовій праці. Втома і перевтома. 

Основи профілактики перевтоми. 

99. Важкість та перенапруженість праці, критерії, що їх характеризують, 

використання для регламентації умов праці. 

100. Гігієнічна характеристика праці та професійної діяльності медичних сестер 

різного профілю . 

101. Вимушене положення тіла і перенапруження окремих груп м`язів як 

професійна шкідливість. Профілактика захворювань, що спричиняються вимушеним 

положенням тіла. 

102. Пил як виробнича шкідливість, джерела його утворення, дія пилу на організм 

в залежності від складу, концентрації, дисперсності, форми пилових частинок.  

103. Хімічні фактори виробничого середовища в роботі стоматолога та зубного 

техніка (ртуть, свинець, полімерні матеріали та інше). Захворювання, що ними 

викликаються, заходи профілактики. 

104. Біологічні фактори, бактеріальне забруднення повітря і інструментарію в 

стоматологічному стаціонарі, профілактика їх шкідливої дії. 

105. Шум як виробнича шкідливість, його фізична характеристика, вплив на 

організм людини.  

106. Профілактика “шумової” хвороби та інших захворювань, що викликаються 

дією чинників хвильової природи на організм в умовах лікувально- профілактичних 

закладів. 

107. Вібрація як виробнича шкідливість, вплив на організм, заходи профілактики. 



108. Виробничі отрути, шляхи надходження їх в організм. Патологія, що 

спричиняється їх дією. Методика розслідування професійних отруєнь, заходи їх 

профілактики. 

109. Гострі і хронічні професійні отруєння. Виробничі отрути в роботі лікаря- 

стоматолога та зубного техніка. 

110. Мікроклімат на виробництві. Захворювання, що спричиняються дією 

несприятливих мікрокліматичних умов на організм. Загальні принципи нормування 

мікроклімату в виробничих приміщеннях. 

111. Основні принципи профілактики професійних захворювань. 

112. Гігієнічні засади здорового способу життя. Особиста гігієна в сучасних 

умовах. 

113. Гігієна тіла та порожнини рота. Засоби гігієни порожнини рота та їх гігієнічна 

оцінка. 

114. Значення і шляхи профілактики гіпокінезії в сучасних умовах. Гігієнічні 

вимоги до місць занять фізичною культурою. 

115. Загартування як елемент особистої гігієни. Принципи загартування. 

116. Гігієнічне значення режиму дня. Гігієна відпочинку і сну. 

117. Медико- соціальне значення шкідливих звичок, попередження їх виникнення. 

118. Гігієна розумової праці. 

119. Гігієнічні вимоги до тканин, одягу та взуття. Порівняльна гігієнічна 

характеристика натуральних і синтетичних тканин. 

120. Поняття про іонізуюче випромінювання, дози і одиниці їх вимірювання. 

Якісна та кількісна характеристика іонізуючих випромінювань та їх джерел. 

121. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Сучасні уявлення про її механізми, 

умови від яких вона залежить, її особливості. 

122. Умови, що визначають радіаційну небезпеку при роботі з радіонуклідами та 

іншими джерелами іонізуючих випромінювань. 

123. Особливості радіаційної небезпеки і захисту персоналу при роботі з 

відкритими джерелами іонізуючих випромінювань в лікувально- профілактичних 

закладах. 

124. Особливості радіаційної небезпеки і захисту персоналу при роботі з 

закритими джерелами іонізуючих випромінювань. 

125. Забезпечення захисту персоналу рентгенівських відділень (кабінетів). 

Радіаційний контроль, його види. Заходи захисту від надмірного рентгенівського 

опромінення. 

126. Радіаційна безпека пацієнтів та персоналу при рентгенологічних 

дослідженнях. Принципи радіаційної небезпеки. 

 

  



ХV.  ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

 

1. Вміти давати гігієнічну оцінку комплексній дії мікрокліматичних умов. 

2. Вміти відбирати проби води. 

3. Вміти визначати й оцінювати органолептичні властивості води. 

4. Вміти знезаражувати воду в польових умовах. 

5. Вміти здійснювати санітарний нагляд за водопостачанням. 

6. Вміти відбірати  проби ґрунту з досліджуваної ділянки. 

7. Вміти провести гігієнічне оцінювання ґрунту за даними санітарного обстеження 

ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. 

8. Вміти оцінювати природне освітлення за світловим коефіцієнтом та коефіцієнтом 

природного освітлення. 

9. Вміти визначати рівень штучного освітлення розрахунковим методом “Ватт”. 

10. Вміти давати гігієнічну оцінку санітарним умовам житла, палатної секції, палати, 

навчальних приміщень, дошкільного закладу та давати рекомендації щодо усунення 

виявлених недоліків. 

11. Вміти розрахувати енергетичну цінність страв та харчових раціонів. 

12. Вміти здійснювати санітарний нагляд за харчовими та промисловими об’єктами. 

13. Вміти давати рекомендації щодо охорони та покращення умов праці на 

виробництві. 

14. Вміти організувати та контролювати проходження медичних оглядів. 

15. Вміти проводити роботу серед населення з питань профілактичної медицини, 

гігієнічного навчання, здорового способу життя, дотримання вимог особистої гігієни. 
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