
Перелік теоретичних питань  

для проведення підсумкового модульного контролю №2 

«Спеціальні питання гігієни та екології» 

1. Критерії оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Особливості розподілу дітей та 

підлітків за групами здоров’я. 

2. Оцінка фізичного розвитку комплексним методом. Поняття про біологічний та 

календарний вік. Показники рівня біологічного розвитку дітей та підлітків. 

3. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я. Основні показники 

фізичного розвитку. 

4. Методи оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. 

5. Методика комплексної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків.  

6. Порушення стану здоров’я та захворювання, що зумовлені дією факторів 

навколишнього середовища та навчально-виховного процесу. 

7. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, яка відводиться під будівництво дитячих 

закладів. 

8. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки загальноосвітнього навчального закладу. 

Принцип функціонального зонування та його значення. 

9. Гігієнічні вимоги до будівлі загальноосвітнього навчального закладу. Системи 

забудови, їх характеристика. 

10. Гігієнічні вимоги до планування, облаштування, обладнання основних приміщень 

навчальних закладів. 

11. Гігієнічні вимоги до планування шкільного класу. Гігієнічні вимоги до розміщення 

парт у шкільному класі. 

12. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, їх фізіологічне обґрунтування. 

13. Поняття про шкільну зрілість. Гігієнічні основи та методика визначення 

функціональної готовності дитини до навчання у школі.  

14. Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу у сучасних 

загальноосвітніх закладах.  

15. Гігієнічні принципи складання та оцінки режиму дня дітей і підлітків різних вікових 

груп.  

16. Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його оцінки.  

17. Гігієнічні вимоги до організації і методики проведення уроку. 

18. Гігієнічні вимоги до шкільних підручників та навчальних посібників. 

19. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичної культури. Гігієнічні вимоги до 

місць проведення занять з фізичного виховання. Особливості розподілу дітей на групи 

фізичного виховання. 

20. Гігієнічні принципи раціональної організації трудового та політехнічного навчання 

дітей і підлітків. 

21. Поняття про режим дня дитини та основні режимні елементи. Особливості 

гігієнічного нормування режиму добової діяльності учнів. 

22. Поняття, принципи та умови раціонального харчування. 

23. Визначення та класифікація харчового статусу організму. 



24. Зміни в організмі людини при порушенні принципів раціонального харчування. 

Класифікація захворювань аліментарного походження. 

25. Об’єктивні показники, за якими проводиться оцінка харчового статусу організму. 

26. Фізіологічне значення та основні функції харчування. Види харчування. 

27. Добова витрата енергії людини, її основні складові частини.  

28. Класифікація нутрієнтів (харчових речовин) та їх функції в організмі. 

29. Методика розрахунку енерговитрат людини за антропометричними та 

хронометражними даними. 

30. Методика розрахунку потреб людини в харчових речовинах. 

31. Поняття про меню-розкладку, вимоги до її складання. 

32. Методи оцінки харчування організованих і неорганізованих колективів їх переваги та 

недоліки. 

33. Вітаміни (визначення поняття), їх класифікація та фізіологічна роль в організмі. 

34. Найчастіші гіповітамінози в індивідуальному і колективному харчуванні, їх причини. 

35. Гіповітаміноз С, його основні симптоми та функціональні проби діагностики, 

фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну. 

36. Гіповітаміноз А, методи його виявлення, фізіологічні потреби, основні джерела 

надходження вітаміну. 

37. Гіповітамінози групи В, методи їх діагностики, фізіологічні потреби, основні джерела 

надходження вітаміну. 

38. Гіповітаміноз Д, заходи профілактики, фізіологічні потреби, основні джерела 

надходження вітаміну. 

39. Методи і засоби діагностики гіповітамінозів та їх профілактика. 

40. Харчові отруєння, їх визначення та класифікація. 

41. Харчові токсикоінфекції: визначення, етіологія, профілактика. 

42. Бактеріальні токсикози: визначення, етіологія, профілактика. 

43. Мікотоксикози, їх етіологія, профілактика. 

44. Харчові отруєння немікробної природи. Види, профілактика. 

45. Методика розслідування випадків харчових отруєнь, участь і обов’язки медиків-

клініцистів.  

46. Документи, які оформляються при розслідуванні харчового отруєння. Профілактичні 

заходи щодо виникнення та запобігання харчових отруєнь. 

47. Принципи харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів.  

48. Задачі і зміст запобіжного санітарного нагляду, етапи роботи санепідслужби при 

проведенні запобіжного санітарного нагляду. 

49. Мета та методика гігієнічної оцінки ситуаційного плану та генерального плану. 

50. Задачі та зміст поточного санітарного нагляду. 

51. Гігієнічні вимоги до планування та благоустрою лікувально-профілактичних 

закладів. 

52. Гігієнічні вимоги до розміщення, планування приймальних відділень. 

53. Гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації відділень терапевтичного 

профілю. 

54. Гігієнічні вимоги до планування та розміщення операційних блоків. 



55. Гігієнічні особливості планування та режиму експлуатації інфекційних відділень. 

56. Гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації палатних секцій. 

57. Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу хірургічного 

профілю. 

58. Професійні шкідливості, гігієна і охорона праці медичного персоналу терапевтичного 

профілю. 

59. Внутрішньолікарняна інфекція. Визначення, основні шляхи передачі, профілактика 

ВЛІ. 

60. Сучасні системи забудови лікарень, їх порівняльна характеристика. 

61. Сучасні вимоги до взуття та одягу медичного персоналу. 

62. Радіаційна гігієна як галузь гігієнічної науки і санітарної практики, її мета та 

завдання. 

63. Іонізуючі випромінювання як виробнича шкідливість, умови, що визначають 

радіаційну небезпеку при роботі з ними. 

64. Класифікація та характеристика джерел іонізуючих випромінювань, які беруть участь 

у формуванні променевого навантаження людини. 

65. Особливості біологічної дії іонізуючого випромінювання на організм людини.. 

Основні види променевих уражень організму та умови їх виникнення. 

66. Основні нормативні документи в галузі радіаційної гігієни. Категорії осіб, які 

зазнають опромінення. 

67. Групи радіаційно-гігієнічних регламентованих величин, їх призначення. 

68. Поняття ліміту дози опромінення організму людини. Ліміти доз опромінення для 

різних категорій населення та персоналу. 

69. Методи та засоби радіаційного контролю при роботі з джерелами іонізуючої радіації. 

70. Якісні характеристики радіонуклідів. Визначення, одиниці вимірювання. 

71. Кількісні характеристики радіонуклідів. Визначення, одиниці вимірювання. 

72. Якісні характеристики іонізуючих випромінювань. Визначення, одиниці 

вимірювання. 

73. Кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. Визначення, одиниці 

вимірювання. 

74. Види радіаційного впливу (зовнішнє та внутрішнє опромінення) на організм, умови 

від яких вони залежать. 

75. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при роботі з 

джерелами іонізуючих випромінювань. 

76. Методи і засоби захисту від зовнішнього опромінення, їх організаційне і технічне 

вирішення. 

77. Методи і засоби захисту від внутрішнього опромінення, їх організаційне і технічне 

вирішення. 

78. Методи захисту від зовнішнього опромінення, основані на фізичних законах його 

послаблення, їх законодавчі та організаційно-технічні основи. 

79. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де 

використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання. 

80. Особливості вимог до облаштування приміщень радіологічного відділення лікарні. 



81. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де 

використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання.  

82. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту в відділенні де 

використовують дистанційну гамма-терапію.  

83. Характеристика радіаційної небезпеки в рентгенівському діагностичному кабінеті та 

умови, від яких вона залежить. Вимоги до планування рентгенкабінету. 

84. Шляхи зниження променевого навантаження персоналу та пацієнтів лікувальних 

закладів.  

85. Методи і засоби санітарного та радіаційного контролю при роботі з джерелами 

іонізуючої радіації в медичних закладах. 

86. Принципи та критерії зонування територій України, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

87. Дайте визначення поняттю «Здоровий спосіб життя людини», назвіть суб’єктивні та 

об’єктивні методи і засоби здорового способу життя. 

88. Дайте визначення поняття “Загартування”. Основні види, принципи і способи 

організації загартовування. 

89. Назвіть основні складові програми здорового способу життя. 

90. Організація гігієнічного контролю за дозуванням фізичних навантажень у різному 

віці. Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних  вікових  груп 

населення. 

91. Гігієнічні вимоги до тканин і одягу. 

92. Гігієнічні вимоги до взуття. 

93. Індивідуальні засоби захисту зорового та слухового аналізатора. Назвіть їх види та 

перерахуйте виробництва на яких вони використовуються. 

94. Особливості санітарного нагляду в Збройних силах. Завдання, сили та засоби 

медичної служби з гігієнічного забезпечення, цивільних формувань. 

95. Особливості гігієни праці ліквідаторів наслідків катастроф.  

96. Профілактика захворювань серед цивільного населення та військовослужбовців, 

робота яких пов’язана з впливом шуму. 

97. Профілактика захворювань населення та військовослужбовців при роботі, що 

пов’язана з впливом вібрації. 

98. Гігієнічні вимоги до тимчасового компактного розміщення військових, цивільних 

формувань, рятувальних команд і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях в 

залежності від клімато-погодних та сезонних умов. 

99. Гігієнічна характеристика табірних наметів, каркасно-надувних, збірно-розбірних, 

контейнерних та інших польових жител, несприятливі фактори проживання в них та їх 

профілактика. 

100. Санітарно-гігієнічні особливості розміщення військових, цивільних формувань і 

потерпілого населення у підземних спорудах – землянках, бліндажах, сховищах. 

101. Сховища спеціального призначення, елементи планування, санітарний 

благоустрій. 

102. Раціональне (повноцінне) харчування військовослужбовця, умови його 

забезпечення. Фізіологічні норми харчування як основа його повноцінності та 



адекватності потребам організму. 

103. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пункту харчування. 

104. Організація харчування військових та цивільних формувань у польових умовах 

при надзвичайних ситуаціях і під час війни, його форми (колективне, групове, 

індивідуальне). 

105. Військова норма харчування №10 (сухий пайок), гігієнічна характеристика, види. 

Вимоги до сухого пайку.. 

106. Організація харчування в умовах зараження місцевості та об’єктів СДОР, РР, 

бактерійними засобами особового складу формувань в гострий період катастроф, 

бойових дій, інших надзвичайних ситуацій. 

107. Гігієнічна характеристика раціонів виживання. Способи захисту продовольства від 

зараження радіоактивними та отруйними речовинами, методи дезактивації та 

знешкодження. 

108. Обов'язки медичної служби, методи і засоби гігієнічного контролю за 

повноцінністю та безпечністю харчування особового складу формувань і потерпілого 

населення в польових умовах при надзвичайних ситуаціях, в умовах бойових дій. 

109. Етапи медичної експертизи продовольства та можливі варіанти експертних 

висновків на різних етапах цієї експертизи. 

110. Показники, які характеризують свіжість, товарні якості харчових продуктів, ознаки 

псування, епідеміологічної та токсикологічної небезпеки. 

111. Фізіологічні показники втоми та перевтоми як складова гігієни праці  

військовослужбовців та ліквідаторів наслідків катастроф. 

112. Гігієнічна характеристика індивідуальних засобів захисту при ліквідації наслідків 

катастроф та інших надзвичайних станів. 

113. Визначення гігієни військової праці. Предмет, завдання. 

114. Гігієна праці в бронетанкових військах. Особливості умов праці. 

115. Гігієна праці в радіотехнічних військах, при обслуговуванні радіолокаторних 

станцій.  

116. Гігієна праці в артилерійських військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх 

вплив на організм. 

117. Гігієна праці в авіаційних військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив 

на організм. 

118. Гігієна праці в ракетних військах. Специфічні та неспецифічні фактори, їх вплив 

на організм. 

119. Біологічна дія надвисокочастотного (НВЧ) поля. Етіологія, патогенез, 

профілактику радіохвильової хвороби. 

120. Гігієнічне та епідеміологічне значення води у польових умовах при надзвичайних 

ситуаціях та під час війни. 

121. Особливості вимог до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях 

та під час війни. 

122. Гігієнічна характеристика різних джерел водопостачання з точки зору їх 

використання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

123. Методи знезараження води та особливості їх використання у польових умовах при 



надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

124. Характеристика способів хлорування води, їх придатність для знезараження води у 

польових умовах. 

125. Методи очистки води і особливості їх використання при надзвичайних ситуаціях 

та під час війни. 

126. Характеристика методів дезактивації води від радіоактивних продуктів ядерних 

вибухів. 

127. Організація польового водопостачання. Пункти водопостачання, пункти 

водозабору, індивідуальне водоспоживання. 

128. Табельні і імпровізовані засоби обробки води у польових умовах. 

129. Група розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час 

війни її склад, завдання, оснащення. 

 

Перелік питань для перевірки практичної підготовки студентів  

до підсумкового модульного контрою №2 

«Спеціальні питання гігієни та екології» 

1. Проведення соматоскопічних, соматометричних, фізіометричних, досліджень 

фізіологічного розвитку дітей та підлітків. 

2. Проведення вимірювань навчальних приміщень, шкільних меблів. 

3. Розрахунок добових енерговитрат людини та потреб організму в харчових речовинах. 

4. Розрахунок калорійності та збалансованості за харчовими речовинами харчового 

раціону – за меню-розкладкою та за результатами лабораторного аналізу продуктів і 

готових блюд. 

5. Проведення язикової проби з реактивом Тільманса. 

6. Вимірювання показників мікроклімату, освітленості, концентрації вуглекислого газу в 

палаті, секції, відділенні, лікувально-профілактичному, оздоровчому закладі в цілому. 

7. Вимірювати потужності доз іонізуючої радіації на робочих місцях, за захисними 

екранами, індивідуальних доз опромінення персоналу категорії А. 

8. Розраховувати забруднення радіонуклідами робочих поверхонь та їх концентрацію у 

повітрі, воді, харчових продуктах. 

9. Складання донесення за результатами розвідки та досліджень якості води. 

10. Табличне кількісне визначення азоту амонійного (вмісту амонію) у воді.  

11. Визначення приблизної кількості азоту нітритів у воді (вміст нітритів). 

12. Визначення активного хлору в препаратах для знезараження води польовим 

(крапельним) методом. 

13. Визначення запаху води за температури 20
0
С (якісно і в балах). 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                             Н.В. Велика 

доцент 

 

 

 



Перелік питань до самостійної роботи студентів 

 

Протокол № 1 

Тема: Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. 

Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп. Методика 

гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання та трудового навчання дітей 

і підлітків. 

Мета: 

1.  Ознайомитися  з  методиками  вивчення  вікових  психофізіологічних  особливостей 

організму дітей і підлітків. 

2. Оволодіти методикою визначення функціональної готовності дітей до вступу в школу. 

3.  Засвоїти  методики  складання  та  гігієнічної  оцінки  режиму  дня  і  розкладу  занять  

для школярів різного віку. 

4.  Закріпити  теоретичні  знання  про  гігієнічні  основи  раціональної  організації  

фізичного та трудового виховання, професійної орієнтації учнів у сучасних умовах. 

5.Ознайомитися  з  методиками  гігігієнічної  оцінки  організації  фізичного  та  

трудового навчання дітей і підлітків. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття 

(письмово): 

1.  Медичні, фізіологічні та психологічні критерії оцінки розвитку  дитини. Провідні  

методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей організму дітей і підлітків. 

2.  Поняття про шкільну зрілість. Гігієнічні основи та методика  визначення  

функціональної готовності дитини до навчання у школі. 

3.    Поняття про режим дня та основні режимні елементи. Особливості  гігієнічного  

нормування режиму добової діяльності учнів. 

4.  Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його оцінки. 

5. Поняття про рухову активність. Наукові основи кількісного вимірювання та гігієнічної 

оцінки рухової активності. Профілактика гіпокінезії. 

6.  Гігієнічні  основи  оцінки  уроку  фізичної  культури.  Гігієнічні  вимоги  до  місць 

проведення занять фізичною культурою. 

7.  Гігієнічні  вимоги  до  змісту,  режиму  і  умов  організації  та  проведення  трудового 

навчання. 

Література 

1.  Гігієна  та  екологія:  Підручник. /  За  редакцією  В.  Г.  Бардова.  ―  Вінниця:  Нова  

Книга, 2006. - С. 433—448, 465, 457—467. 

2. Гигиена и экология / под ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2008. ― С. 430— 

445. 

3. Hygiene and ecology / under the editorship V. G. Bardov.  ―  Vinnytsya:  Nova Knyha  

publishers, 2009. ― P. 416—430. 

4.  Даценко  І.  І.  Профілактична  медицина:  загальна  гігієна  з  основами  екології  /  І.  

І. Даценко,  Р.  Д.  Габович.  ―  К.:  Здоров’я, 2004.  ―  С. 420―422,  524―529,534―540,  

541―542, 555―557. 



5.  Загальна  гігієна:  посібник  до  практичних  занять  / [І.  І.  Даценко,  О.  Б.  Денисюк,  

С.  П. Долошицький та ін.] ; за ред. І. І. Даценко. ― Львів: ―Світ‖, 2001. ― С. 187—241. 

 

Протокол № 2 

Тема:  Особливості харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів, 

хворих у стаціонарах, оздоровчих закладах. 

Мета: ознайомитись із сучасними підходами щодо харчування  людей різних вікових 

груп, професій, спортсменів, хворих у  стаціонарах, оздоровчих закладах.  

Завдання для самостійної  роботи  під час підготовки  до заняття (письмово) 

1.  Особливості харчування людей похилого віку. Медичні рекомендації. 

2.  Особливості харчування працюючих різних  категорій (за ступенем важкості або 

напруженості). 

3.  Сучасні підходи щодо харчування хворих з лікувальною метою. 

4.  Сучасні  підходи щодо оздоровчого харчування пацієнтів лікувально-профілактичних 

закладів. 

Рекомендована література 

1.  Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни./ Є.Г. Гончарук, Ю.І.  Кундієв, В.Г. Бардов/ за 

редакцією Є.Г. Гончарука. К.: Вища школа,1995.- С. 443-444. 

2.  Гігієна та екологія./Під редакцією  В.Г. Бардова.  –  В.:  Нова книга  , 2006.-С. 301-310. 

3.   Учение о питании./Под редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, 

профессора В.Д. Ванханена.  –  В.:Донецк-Донеччина, 2003. –  С. 170-271. 

4.  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2205-13/paran18#n18  

5.  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2206-13 

6.  .http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/ru/ 

 

Протокол № 3 

Тема:  Радіаційне забруднення довкілля. Гігієнічні аспекти аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

Мета:  Ознайомитися  з класифікацією радіаційних аварій, етапами розвитку аварії  

та основними шляхами радіаційного впливу на різні категорії населення.  

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття (письмово): 

1.  Загальні уявлення про аварії та класифікації радіаційних аварій ядерних реакторів. 

2.  Основні шляхи радіаційного впливу на персонал і учасників ліквідації наслідків 

аварії. 

3.  Особливості аварії на ЧАЕС. 

4.  Категорії постраждалих та шляхи впливу аварії на здоров’я. 

Рекомендована література 

Основна: 

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

2006.-720 с. 

2.  Радіаційна гігієна: Підручник / за редакцією проф. В.Я. Уманського та проф. С.Т.  

Омельчука. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 143 с. 

3.  Радіаційна гігієна : підручник /  [Мурашко В.О., Мечев Д.С., Бардов В.Г. та ін.].  – 



Вінниця : Нова Книга, 2013. – 376 с.: іл., табл. 

4.  Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14  

січня 1998 року №15/98-ВР. 

5.  Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97; Державні гігієнічні нормативи.  – 

Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України,  1997.  – 

121с. 

6.   Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.  –  Київ,  

2005. – 83 с. 

7.  Матеріали лекцій. 

Додаткова: 

1.  Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна.  –  Харків: Ін-т мо-

нокристалів, 1999. – С.121-135, 145-160, 220-232, 244-250, 251-266, 294-370. 

2. Нікберг І.І. Радіаційна гігієна. – К.: "Здоров'я", 1999. – С.12-23, 40-41, 42-62.    

 

Протокол № 4 

Тема: Особливості планування та облаштування спеціалізованих лікарень та відділень.  

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні та 

умов перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах. Гігієна праці медичних 

працівників в лікувально-профілактичних закладах. 

Мета: 

1. Закріпити знання студентів про гігієнічні вимоги до розташування та планування 

лікувально-профілактичних закладів на підставі вивчення і аналізу навчальних 

матеріалів та нормативних документів. 

2.  Оволодіти знаннями щодо гігієнічних вимог перебування хворих у лікарні та дії 

шкідливих факторів, що впливають на ефективність лікування хворих та здоров’я 

медичних працівників. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття  

(письмово): 

1. Гігієнічні вимоги до планування та благоустрою лікувально-профілактичних закладів. 

2. Гігієнічні вимоги до розміщення, планування приймальних відділень лікарні. 

3. Гігієнічні вимоги до планування та режиму експлуатації відділень терапевтичного,  

інфекційного, хірургічного  профілю, в т.ч. операційних блоків у лікарні. 

4. Сучасні системи забудов лікарень (централізована, централізовано-блочна, 

децентралізована (павільйонна), змішана), їх порівняльна характеристика. 

5. Професійні шкідливості медичного персоналу терапевтичного та хірургічного 

профілю. 

6. Внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ). Визначення, основні шляхи передачі, 

профілактика ВЛІ. 

Рекомендована література: 

О с н о в н а : 

1. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Яворовський О.П. та ін. Комунальна 

гігієна/За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. - С. 615-657. 

2. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена.-  Киев. 1983.-С. 277-308. 



3.  Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології : Підруч. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. ІІІ  -  ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів і курсантів / І. І. 

Даценко, Р. Д. Габович.  -  2-е вид., переробл. та доповн. - Б.м. : Здоров'я, 2004. – 558-608 

c.  

4. Загальна  гігієна. Посібник до практичних занять. / І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, 

С.Л.Долошицький та ін. / За ред. І.І. Даценко.-  Львів, 1992.-  С. 223 – 252. 

5.Матеріали лекції до теми. 

Д о д а т к о в а :  

1. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоров’я, 2000. – 261с.  

2. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных 

домов и других лечебных стационаров. (СанПиН 5279-90). – М., 1990. 

3. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. 

ДБН В.2.2.-10-2001.  –  Київ: Держбуд України, 2001.  –  164 с. 

4. Гігієна праці/За ред. А.М. Шевченко.  –  К.: “Інфотекс”, 2000. –  С. 576 – 592. 

5.  Кириллов В.Ф. Гигиена труда врачей хирургического профиля. М.: Медицина, 1982. – 

187с. 

 

Протокол № 5 

Тема:  Організація та проведення санітарного нагляду за очищенням місць розта-

шування військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час 

війни. 

Мета:   

1.Ознайомитися із  значенням, заходами  та способами очищення місць розташування 

військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни.  

2.Оволодіти методами медичного контролю за очищенням  місць розташування 

військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття (письмово): 

1.  Гігієнічне значення очищення місць розташування військових та цивільних  

формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

2.  Заходи  та способи  очищення місць розташування військових та цивільних  

формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

3.  Методи медичного контролю та заходи запобіжного та поточного санітарного нагляду 

за очищенням місць розташування військових та цивільних формувань при надзвичайних 

ситуаціях та під час війни, періодичність їх проведення. 

Рекомендована література 

Основна: 

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

2006. – С.591 – 663. 

2.   Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / За редакцією 

К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с. 

3.   Військова гігієна (загальні питання): підручник М.І. Хижняк, Л.І. Біденко, В.М.  

Якимець [та ін.]; за ред. проф. М.І. Хижняка – К.: УВМА, 2011. – 528 с. 

4.   Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах та родах військ): підручник М.І.  



Хижняк, Л.І. Біденко, В.М. Якимець [та ін.]; за ред. проф. М.І. Хижняка – К.: УВМА, 

2011. – 402 с. 

5.  Дубицький А.Є., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. Навчальний 

посібник. 2 видання. – Київ, „Курс”. - 1999. – 383 с. 

6.   Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. Даценко І.І.  

– Львів: Світ, 2001. – 472 с., іл. 

7.   Учебник военной гигиены : [для мед. ин-тов] / Ф. Г. Кротков, 1962. - 188 с. 

8.   Беляков  В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и епидемиология. Учебное пособие.- М.:  

Медицина, 1988. – С.27-47. 

9.   Матеріали лекцій. 

Додаткова: 

1. Спичев В.П., Омельченко А.Т. Организационно-техническая основа системы военной 

медицины катастроф. – М.: Воениздат, - 1992. – 270 с. 

2. Захарченко М.П., Лопатин С.А. Гигиеническая диагностика в екстремальних си-

туациях. – С.-Петербург.: Наука. – 1995. – 222 с. 

3. Ионина Н.А., Кубеев М.Н. 100 великих катастроф.  –  М.: Ритоллклассик, 2000,  -496 с. 

4. Денисов П. Тайны катастроф. – м. Вече, 2000. – 336 с. 

5. Медична служба цивільної оборони.  / За ред. Л.М.Майдикова. – К.: Вища школа,  

1970. – 278 с. 

6. Медицина катастроф. – М., 1996. – С.76-104. 

7.  Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т. Медицина надзвичайних ситуацій :  

підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. / В.В. Чаплик, П.В. Олійник, С.Т. Омельчук  

– Вінниця : Нова Книга, 2012. – 352 с. 

 

Протокол № 6 

Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці військовослужбовців, 

ліквідаторів наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій. Гігієна праці військового 

медика в польових умовах. 

Мета:  

1.1. Висвітлити особливості умов праці  особового складу військових і цивільних 

аварійно-рятувальних формувань при ліквідації наслідків катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій. 

1.2. Ознайомитися з силами та засобами медичної служби військових і цивільних 

формувань по гігієнічному забезпеченню  праці ліквідаторів наслідків катастроф. 

1.3. Оволодіти методами та засобами медичного контролю за станом здоров’я  і 

працездатності ліквідаторів наслідків катастроф. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття  

(письмово): 

1.  Визначення гігієни військової праці. Предмет, завдання. 

2.  Фізіологічні показники втоми та перевтоми як складова гігієни праці  

військовослужбовців та ліквідаторів наслідків катастроф. 

3.  Гігієнічна характеристика індивідуальних засобів захисту при ліквідації наслідків 

катастроф та інших надзвичайних станів. 



Рекомендована література:  

1. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник /  

За ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с. 

2. Гігієна та екологія / [Бардов  В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т.  

та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 642—649. 

3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина, Загальна гігієна  

з основами екології. Підручник. - 2 видання: К. : Здоров'я, 2004- с. 409-437. 

4.  Фізіолого-гігієнічні рекомендації щодо застосування засобів індивідуального захисту 

від небезпечних радіаційних, хімічних, біологічних факторів [Текст] : метод. рек. / 

Худецький І. Ю., Торбін В. Ф., Левченко О. Є., Селіна О. Г. ; за ред. В. Д.  Юрченка, В. 

В. Вороненка ; Департамент охорони здоров‘я М-ва оборони України, Укр. військ.-мед. 

акад. - К. : УВМА, 2006. - 62 с. 

 

Протокол № 7 

Тема:  Організація та проведення санітарного нагляду за лазнево-пральним обслу-

говуванням особового складу військових та цивільних формувань при надзвичайних 

ситуаціях та під час війни. 

Мета:   

1.Ознайомитися  із  заходами  лазнево-прального  обслуговування  особового складу 

військових та цивільних формувань  при надзвичайних ситуаціях та під час війни,  

гігієнічними вимогами до облаштування лазень та пралень.  

2.Оволодіти методами медичного контролю за  лазнево-пральним обслуговуванням 

особового складу військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під 

час війни. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття (письмово): 

1.  Лазнево-пральне  обслуговування  особового складу військових та цивільних  

формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни, його гігієнічне значення. 

2.  Заходи лазнево-прального обслуговування. Облаштування лазень та пралень для 

особового складу військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та  

під час війни. 

3.  Методи медичного контролю та заходи запобіжного та поточного санітарного нагляду 

за лазнево-пральним обслуговуванням  особового складу військових та цивільних 

формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни, періодичність їх проведення. 

Рекомендована література 

Основна: 

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

2006. – С.591 – 663. 

2.   Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / За редакцією 

К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с. 

3.   Військова гігієна (загальні питання): підручник М.І. Хижняк, Л.І. Біденко, В.М.  

Якимець [та ін.]; за ред. проф. М.І. Хижняка – К.: УВМА, 2011. – 528 с. 

4.   Військова гігієна (гігієна праці в окремих видах та родах військ): підручник М.І.  



Хижняк, Л.І. Біденко, В.М. Якимець [та ін.]; за ред. проф. М.І. Хижняка – К.: УВМА, 

2011. – 402 с. 

5.  Дубицький А.Є., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. Навчальний 

посібник. 2 видання. – Київ, „Курс”. - 1999. – 383 с. 

6.  Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. Даценко І.І.  

– Львів: Світ, 2001. – 472 с., іл. 

7.  Матеріали лекцій. 

Додаткова: 

1. Спичев В.П., Омельченко А.Т. Организационно-техническая основа системы военной 

медицины катастроф. – М.: Воениздат, - 1992. – 270 с. 

2. Захарченко М.П., Лопатин С.А. Гигиеническая диагностика в екстремальних си-

туациях. – С.-Петербург.: Наука. – 1995. – 222 с. 

3. Ионина Н.А., Кубеев М.Н. 100 великих катастроф.  –  М.: Ритоллклассик, 2000,  -496 с. 

4. Денисов П. Тайны катастроф. – м. Вече, 2000. – 336 с. 

5. Медична служба цивільної оборони.  / За ред. Л.М.Майдикова. – К.: Вища школа,  

1970. – 278 с. 

6. Медицина катастроф. – М., 1996. – С.76-104. 

7.  Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т. Медицина надзвичайних ситуацій :  

підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад.  / В.В. Чаплик, П.В. Олійник, С.Т. Омельчук  

– Вінниця : Нова Книга, 2012. – 352 с. 

 

Протокол № 8 

Тема:  Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення за умов 

надзвичайних ситуацій та під час війни. 

Мета:  

1.  Ознайомитися  з видами та характеристиками польового розміщення військових і 

цивільних формувань при надзвичайних  ситуаціях та під час війни. 

2.  Засвоїти гігієнічні вимоги до польового розміщення формувань і потерпілого 

населення та оволодіти методами медичного контролю за їх розміщенням. 

Завдання для самостійної  роботи  під час підготовки  до заняття 

(письмово): 

1.  Вимоги до вибору ділянки для польового розміщення військових і цивільних. 

2.  Види польового розміщення військових і цивільних формувань (учбові центри, 

табори, похідні табори  –  біваки, житлові та оборонні споруди, заглиблені у землю). 

3.  Гігієнічні вимоги  до санітарного благоустрою польового табору, біваку  

(водопостачання, видалення і знезараження нечистот, покидьок, лазнево-пральне 

забезпечення). 

4.  Методи і засоби медичного контролю за розміщенням військових та цивільних 

формувань у польових умовах, в оборонних і захисних спорудах. 

Рекомендована література: 

Основна. 

1. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник /  

За ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312 с. 



2. Гігієна та екологія / [Бардов  В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т.  

та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 591—605. 

3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина, Загальна гігієна з основами 

екології. Підручник. - 2 видання: К. : Здоров'я, 2004- с. 409-437. 

4. Лекції до теми. 

Д о д а т к о в а . 

1.  Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и епидемиология. Учебное пособие.- М.: 

Медицина, 1988. – С.27-47. 

2.  Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. / І.І.Даценко, О.Б.Денисюк, 

С.Л.Долошицький  та ін. / За ред.І.І.Даценко.  –  Львів.: ―Світ‖, 1992 – С. 4-47; 51-55; 

253-255. 

 

Протокол № 9 

Здоровий спосіб життя, особиста гігієна. Фізична культура, основи загартовування. 

Гігієнічна оцінка миючих засобів і лазень. Гігієнічна оцінка тканин, побутового, 

виробничого і лікарняного одягу. 

Мета:  

1.  Оволодіти знаннями про здоровий спосіб життя, методи та засоби боротьби з 

наркоманією, токсикоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, методами впровадження 

їх в практику охорони здоров’я населення. Засвоїти основи особистої гігієни, методи і 

засоби загартовування організму. 

2.  Засвоїти методику гігієнічної оцінки тканин різного призначення за їх фізико-

хімічними властивостями та засобів індивідуального захисту тіла, сенсорних органів, 

органів дихання.  Оволодіти методикою гігієнічної оцінки лазень та миючих засобів. 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття  

(письмово): 

1.  Здоровий спосіб життя. Методи та засоби здорового способу життя. Програма 

здорового способу життя. 

2. Загартування як засіб збереження та зміцнення здоров’я. Основні принципи 

загартування. 

3. Шкідливі та небезпечні звички  –  наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, 

тютюнопаління як загроза здоровому способу життя, їх профілактика. 

4. Гігієнічні вимоги до тканин, одягу та взуття. 

5. Гігієнічні вимоги до синтетичних миючих засобів. 

Рекомендована література:  

1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. /Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов/. За 

редакцією Є.Г. Гончарука.  -  К.: Вища школа, 1995.  -  С.479-485. 

2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. /Е.И. Гончарук, Ю.И. Кундиев, В.Г. Бардов и 

др. - К.: Вища школа, 2000. - С.561-568,  С.578-592. 

3. Габович Р.Д., Познанський С.С., Шахбазян Г.Х.. Гігієна.  -  К.: Здоров’я, 1983.- С. 305-

310. 

4. Даценко І.І., Габович  Р.Д. Профілактична медицина. (Загальна гігієна з основами 

екології). Вид. 2-ге. -  К. „Здоров’я”, 2004. – С. 608-638. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Робота включає такі розділи: 

1.  Визначення харчового статусу. 

2.  Визначення енерговитрат і потреб у основних харчових речовинах. 

3.  Характеристика фактичного харчування 

4.  Співставлення і оцінка результатів 

5.  Висновок 

6.  Рекомендації по раціональній корекції індивідуального харчування 

 

Розділ І. Визначення харчового статусу організму 

 

Визначення власного харчового статусу починається із оцінки зовнішніх  

ознак та поведінки із заповненням «Карти-анкети». 

КАРТА-АНКЕТА ОЦІНКИ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ 

Дата заповнення анкети. 

1. Паспортні дані 

1. Прізвище, ім'я, по батькові    _______________ 

2. Стать  _________  _____   3. Вік  _____________  

4. Професія _____________  5. Стаж   ____________  

6. Час роботи  _____________  

2. Умови праці та побуту 

1.   Характер трудової діяльності:  розумова праця  (не напружена,  

малонапружена,  напружена,  дуже напружена);  фізична  праця  (легка,  

середня, тяжка, дуже тяжка) (підкреслити). 

2.   Шкідливі виробничі фактори (вказати)  ________  

3.  Додаткові заняття: спортом, робота на присадибній ділянці та інше  

(вказати які, як часто, тривалість)  ____________  

3. Результати визначення харчового статусу.  

3.1. Результати зовнішнього огляду: 

Зовнішній вигляд  _________________________  _____________________ 

Статура _______________________________________________________ 

Конституційний тип  ___________________________________________ 

Стан та вигляд шкіри ____________________________________________ 

Очі ___________________________________________________________ 

Губи ____________________________________________________________ 

Язик __________________________________________________________ 

Ясна __________________________________________________________ 

Волосся _______________________________________________________ 

Нігті _________________________________________________________ 

М’язова та кісткова система ______________________________________ 

3.2. Скарги, наявність хронічних захворювань на момент обстеження: 

Органи травлення ______________________________________________ 



Серцево-судинна система________________________________________ 

Нервова система _______________________________________________  

 

3.3. Результати визначення антропометричних показників  

Довжина тіла, см 

Маса тіла (фактична), кг  

Розрахункова нормальна маса тіла, кг  

Біомас-індекс Кетле (оцінити його за нормативами ВООЗ). 

4.    Попередній висновок (за результатами оцінки харчового статусу). 

5.   Рекомендації (вказати,  які додаткові дослідження необхідно  провести для  

диференційної діагностики визначених порушень). 

6.   Результати лабораторних досліджень (за наявності). 

Висновок. 

Детально проаналізуйте результати визначення харчового статусу. Оцініть  

(оптимальний/так,ні, якщо ні,  то чи надлишковий, недостатній /  преморбідний,  

морбідний).  

За наявності відхилень від оптимального дайте рекомендації щодо напрямків подальшого 

обстеження з метою встановлення причин цих  явищ іможливостей з їх усунення. 

 

Розділ ІІ. Визначення енерговитрат і потреб у основних харчових речовинах 

 

Визначення добових енерговитрат розпочинають з встановлення величини основного 

обміну, яка наведена у таблиці 1 (усі таблиці наведені у методичних розробках в 

електронному та друкованому вигляді). 

Примітка: Для обчислення добових енерговитрат фізичноактивного дорослого  

населення необхідно величину основного обміну помножити на коефіцієнт фізичної 

активності (КФА), який визначається за таблицею 2 

На основі розрахунку енерговитрат необхідно отримати дані щодо індивідуальних 

потреб в основних нутрієнтах (методика придатна для здорових чоловіків у віці 18-59 

років і жінок 18-54 років). 

Відповідно потреби в білках становлять  11-13%  (для осіб з енерговитратами  2000-2500  

ккал потреба в білках  13%, 2500-3000  –  12%, більше 3000 – 11%) за енергетичною 

цінністю раціону з них 55 % повинно бути білків тваринного походження, потреба в 

жирах  —  25%,  за калорійністю з них не менше  30%  жирів рослинних, решта  (62-64%)  

–  вуглеводи, серед яких не більше  18-20%  моно-  та дицукрів, крім того розраховують 

потребу в харчових волокнах, яка становить  10 г  на  1  МКал (20-25 г  на добу). Потреби 

в основних нутрієнтах розраховують в грамах (енергоцінність білків, жирів та вуглеводів  

ділять на їх енергетичні коефіцієнти). Розраховують індивідуальні потреби в вітамінах, 

враховуючи, що на 1 МКал (1000 ккал.) енергетичної цінності харчового раціону 

повинно надходити:  аскорбінової кислоти  —  25 мг, тіаміну —  0,6 мг, рибофлавіну —  

0,7 мг, піридоксину —  0,7 мг, нікотинової кислоти — 6,6 мг, ретинолу 1 мг/добу (з 

-каротину), токоферолу 15 мг/добу. Потреби в 

мінеральних речовинах становлять: калій —  4000 мг/добу, кальцій  —  1000-1200 



мг/добу, але не менше ніж  400-500 мг кальцію повинно надходити з молоком та 

молочними продуктами, фосфор  —  1200 мг/добу, залізо  —  10-18 мг/добу і не менше 

ніж 1,0-1,5 мг заліза повинно бути гемового (з м'яса, субпродуктів та ін.).  

Розрахуйте, як повинна розподілятись енергетична цінність раціону за прийомами їжі (на 

сніданок, обід, вечерю та ін.) в залежності від характеру трудової діяльності, режиму дня, 

стану здоров'я і показників харчового статусу обстежуваного. За всіма розрахунками 

зробіть висновок в якому вкажіть потреби організму згідно індивідуальних енерговитрат 

у основних нутрієнтах, які далі потрібно буде внести в  відповідні колонки 

(«Індивідуальна потреба») таблиці 5. 

 

Розділ ІІІ. Характеристика фактичного харчування 

 

Вивчення фактичного харчування необхідно почати зі збору відомостей про харчування 

за 3 (обов‘язково)  -7 (бажано) днів послідовно.  Відомості записуються у щоденник 

харчування за формою таблиці 3. 

Вказується назва страви, споживана кількість у грамах чи одиницях об‘єму, час прийому 

їжі (в т.ч. вказуються всі снеки, проміжні дрібні прийоми). За отриманими відомостями 

заповнюється розкладка раціону харчування за кожен день (таблиця  4)  з використанням 

даних щодо рецептури основних страв і таблиць хімічного складу основних харчових 

продуктів.  За умови доступу до мережі Інтернет можна  скористатись відповідними 

таблицями нутрієнтного складу страв із  сайту  

http://www.healthdiet.ru/health_diet/recipe/index.php?from=mzr.calculator.list .  

 

Розділ ІV. Співставлення і оцінка результатів 

 

Результати розрахунків середніх  показників фактичного харчування (нутрієнтний склад 

раціону харчування, табл. 5) після внесення до колонок 4,7 і 1, необхідно порівняти з 

величинами індивідуальних потреб , занесеними в колонку  3. Після кількісного 

співставлення отриманих результатів необхідно знайти показники, в яких буде різниця 

(нестача або надлишок) з внесенням  до відповідних колонок 5 чи 6 /8 чи 9/ 11 чи 12. 

Наступний крок –  визначення частоти вживання окремих продуктів, в т.ч. в середньому 

за добу,  оцінка кратності харчування, його регулярності, інтервалів між прийомами їжі,  

раціональності розподілу їжі між прийомами  на основі аналізу таблиці 3. 

 

Розділ V. Висновок 

 

Для написання обґрунтованого  висновку  необхідно оцінити результати всіх проведених 

досліджень з детальним  аналізом харчового статусу (ознаки та симптоми порушень),  

проаналізувати результати співставного аналізу адекватності фактичного харчування 

індивідуальним фізіологічним потребам за всіма показниками з вказанням 

невідповідностей (і на скільки); також оцінюється фактичне співвідношення між 

основними  нутрієнтами (білками, жирами, вуглеводами; моно-,  дицукрами, крохмалем 



та харчовими волокнами; мікроелементами: магнієм, кальцієм та фосфором), звертаючи 

увагу на вміст «молочного» кальцію і «гемового» заліза; аналізується частота та кількість  

вживання окремих продуктів  разом із співставленням з виявленим дисбалансом  

нутрієнтів; проводиться оцінка режиму харчування, його раціональності  та регулярності 

дотримання  з наступним аналізом можливості зв‘язку виявлених ознак порушення  

харчового статусу з неадекватним харчуванням  (звертаючи увагу на дисбаланс 

нутрієнтів у раціоні, що може спричинити виникнення аліментарних захворювань, стати 

фактором розвитку відповідних соматичних захворювань). 

 

Розділ VІ. Рекомендації 

 

Складаючи обґрунтовані і конкретні рекомендації, врахувати  комплекс факторів, які 

підлягають корекції. Продукти для корекції підбираються  з урахуванням того, що 

вилучення (чи включення) одного продукту впливає відразу на декілька показників (з 

вказанням кількості рекомендованих продуктів) і можливістю індивідуальної 

непереносимості. Також рекомендації можуть включати модифікацію способу життя, 

рівня фізичної активності, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ 

3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 

З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017- 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

Модуль 1 (поточна навчальна діяльність) 
Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1.  

практичне заняття 1 7 

практичне заняття 2 7 

Змістовий модуль 2  

практичне заняття 3 7 

практичне заняття 4 7 

практичне заняття 5 7 

практичне заняття 6 7 

практичне заняття 7 7 

Змістовий модуль 3.  

практичне заняття 8 7 

практичне заняття 9 7 

практичне заняття 10 7 

Змістовий модуль 4  

практичне заняття 11 7 

практичне заняття 12 7 

практичне заняття 13 7 

практичне заняття 14 7 

практичне заняття 15 7 

практичне заняття 16 7 

Разом змістові модулі 112 

ІДСР 8 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1, 

в тому числі: 

- практичної підготовки 

-  теоретичної підготовки 

80 

РАЗОМ сума балів 200 

 

Примітка:  

1. При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:  

„5” – 7 балів, „4” –5 балів, „3” – 4 бали, „2” – 0 балів. 

2. За підготовку ІДРС («Оцінка адекватності індивідуального харчування»)  може бути 

нараховано максимально 8 балів 

3. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 120. 

4.  Студент  допускається до підсумкового модульного контролю  при виконанні умов 

навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не 

менше 64 балів. 

5.  Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 

50 балів з 80 балів. 

6.  Модуль 2 «Спеціальні питання гігієни та екології» зараховується  студенту, якщо він 

набрав не менше 114 балів (64 за поточну діяльність + 50 за підсумковий модульний 

контроль). 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                         Н.В. Велика 

доцент 

 

 

 



РОЗПОДІЛ 

груп студентів 3 курсу медичного факультету № 2 

між викладачами кафедри гігієни та екології № 4 

у весняно-літньому семестрі 2017 – 2018 н.р. 

 

 

 

Викладач Групи 
Загальна кількість 

груп 

Проф. Омельчук С.Т. 17 1 

Доц. Алексійчук В.Д. 2, 5, 12, 18, 22, 26 6 

Доц. Білко Т.М. 3, 8, 14, 21, 23 5 

Ас. Єльцова Л.Б. 1, 7, 9, 13, 15, 25, 27 7 

Ас. Білоус С.В. 4, 6, 10, 11, 16, 19, 20, 24 8 

Всього  27 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                         Н.В. Велика 

доцент 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

 ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 

НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017/18 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

№ 

п/п 
Теми лекцій Лектори 

Трив. 

акад.год. 
Дати 

1 

Харчування як фактор здоров'я. Основи раціонального харчування. 

Питання біобезпеки в гігієні харчування. Доц. Велика Н.В./ 

Доц. Кузьмінська О.В. 
1 

09.02.18 

(2 потік) 

08.02.18 

(1 потік) 

2 

Захворювання, пов’язані з порушенням основ раціонального 

харчування, їх профілактика. Доц. Велика Н.В./ 

Доц. Кузьмінська О.В. 
1 

16.02.18 

(2 потік) 

15.02.18 

(1 потік) 

3 

Фізіологічні потреби населення в основних нутрієнтах та їх 

джерела. Доц. Кузьмінська О.В./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

23.02.18 

(2 потік) 

22.02.18 

(1 потік) 

4 

Захворювання пов’язані з вживанням недоброякісних продуктів, їх 

профілактика. Доц. Велика Н.В./ 

Доц. Кузьмінська О.В. 
1 

02.03.18 

(2 потік) 

01.03.18 

(1 потік) 

5 

Сучасні основи діяльності лікаря загальної практики щодо 

персоналізації харчування пацієнтів. Доц. Кузьмінська О.В./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

09.03.18 

(2 потік) 

15.03.18(

1 потік) 

6 

Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Гігієнічні заходи 

оптимізації умов перебування хворих у лікувальних установах. 

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. 

Доц. Велика Н.В./ 

Доц. Кузьмінська О.В. 
1 

16.03.18 

(2 потік) 

22.03.18 

(1 потік) 

7 

Актуальні питання радіаційної гігієни. 

Проф. Омельчук С.Т./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

23.03.18 

(2 потік) 

29.03.18 

(1 потік) 

8 

Особливості біологічної дії іонізуючих випромінювань. 

Проф. Омельчук С.Т./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

30.03.18 

(2 потік) 

05.04.18 

(1 потік) 

9 

Принципи та засоби протирадіаційного захисту при роботі з 

джерелами іонізуючого випромінювання, в тому числі, в медичних 

закладах. 

Проф. Омельчук С.Т./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

06.04.18 

(2 потік) 

12.04.18 

(1 потік) 

10 

Гігієнічні аспекти Чорнобильської катастрофи. 

Проф. Омельчук С.Т./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

13.04.18 

(2 потік) 

19.04.18 

(1 потік) 

11 

Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у Збройних силах 

України при надзвичайних станах мирного часу та у воєнний час. 

Гігієна польового розміщення військ та населення. 

Доц. Алексійчук В.Д./ 

Ас. Білоус С.В. 
1 

20.04.18 

(2 потік) 

26.04.18 

(1 потік) 

12 

Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного 

контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил 

України в польових умовах. 

Доц. Алексійчук В.Д./ 

Ас. Білоус С.В. 
1 

27.04.18 

(2 потік) 

03.05.18 

(1 потік) 

13 

Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного 

контролю за харчуванням особового складу Збройних сил України у 

польових умовах. 

Доц. Алексійчук В.Д./ 

Ас. Білоус С.В. 
1 

04.05.18 

(2 потік) 

10.05.18 



(1 потік) 

14 

Гігієна праці особового складу Збройних сил України при ліквідації 

наслідків надзвичайних станів і на воєнний час. Доц. Алексійчук В.Д./ 

Ас. Білоус С.В. 
1 

11.05.18 

(2 потік) 

17.05.18 

(1 потік) 

15 

Гігієнічні основи здорового способу життя. 

Доц. Аністратенко Т.І./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

17.05.18 

(2 потік) 

24.05.18 

(1 потік) 

16 

Гігієнічні аспекти особистої гігієни. 

Доц. Аністратенко Т.І./ 

Доц. Велика Н.В. 
1 

18.05.18 

(2 потік) 

31.05.18 

(1 потік) 

 ВСЬОГО весняно-літній семестр  16  

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                    Н.В. Велика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ЗАТВЕРДЖЕНО” 

на методичній нараді кафедри  

гігієни та екології № 4 

„30” січня 2018 р.  

протокол № 14 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

 ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 

НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017/18 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 
№ 

п/п 
Теми практичних занять 

Тривалість 

акад.годин 
Дати 

Модуль №2 «Спеціальні питання гігієни та екології» 

1 Методика оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей та підлітків. Біоетичні 

проблеми шкідливих звичок у підлітків. 
2 

05.02. – 

09.02.18 

2 Методи гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ 

для дітей і підлітків. 
2 

12.02. – 

16.02.18 

3 Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини. Біоетичні аспекти оцінки 

харчового статусу людини. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб 

у харчових речовинах. 
2 

19.02. – 

23.02.18 

4 Методика оцінки адекватності харчування організованих колективів за меню-

розкладкою та біоетичні принципи правдивості харчування. 
2 

26.02. – 

02.03.18 

5 Методи медичного контролю та біоетичні принципи контролю за забезпеченням 

організму вітамінами. 
2 

05.03. – 

09.03.18 

6 Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх 

лабораторного аналізу. 
2 

12.03. – 

16.03.18 

7 Методика розслідування випадків харчових отруєнь. Питання біоетики та 

біобезпеки при розслідуванні випадків харчових отруєнь. 
2 

19.03. – 

23.03.18 

8 Методи та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту працюючих з 

джерелами іонізуючих випромінювань та населення в місцях його проживання. 

Біоетичні засади радіаційної безпеки населення. 
2 

26.03. – 

30.03.18 

9 Розрахункові методи оцінки протирадіаційної безпеки та параметрів захисту від 

зовнішнього опромінення. 
2 

02.04. – 

06.04.18 

10 Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки 

пацієнтів при застосуванні іонізуючої радіації в лікувальних закладах. 
2 

09.04. – 

13.04.18 

11 Організація та проведення санітарного нагляду за польовим розміщенням 

військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 
2 

16.04. – 

20.04.18 

12 Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю і безпечністю 

харчування аварійно-рятувальних формувань та потерпілого населення в умовах 

надзвичайних ситуацій, воєнних дій. 
2 

23.04. – 

27.04.18 

13 Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах 

при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних 

засобів. 
2 

30.04. – 

04.05.18 

14 Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних 

ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими методами. 
2 

07.05. – 

11.05.18 

15 Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, 

дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 
2 

14.05. – 

18.05.18 

16 Гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні об’єктів озброєння, 

військової техніки, радіолокаторних станцій. 
2 

21.05. – 

25.05.18 

17 Підсумковий модульний контроль № 2 
3 

28.05. – 

01.06.18 

 ВСЬОГО весняно-літній семестр 35  

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                    Н.В. Велика 

 

 

 

 



„ЗАТВЕРДЖЕНО” 

на методичній нараді кафедри  
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„30” січня 2018 р.  

протокол № 14 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 

НА ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ СЕМЕСТР 2017- 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1 
Підготовка до практичних занять та  теоретичне опрацювання  

практичних навичок. 
16 

2 

Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. 

Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп. Методика 

гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання та трудового навчання 

дітей і підлітків 

3 

3 
Особливості харчування людей різних вікових груп, професій,  

спортсменів, хворих у стаціонарах, оздоровчих закладах. 
1 

4 
Радіаційне забруднення довкілля. Гігієнічні аспекти аварії на  

Чорнобильській АЕС. 
1 

5 

Особливості  планування та облаштування спеціалізованих лікарень та відділень. 

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні 

та умов перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах. Гігієна праці 

медичних працівників в лікувально-профілактичних закладах. 

3 

6 
Організація та проведення санітарного нагляду за очищенням місць розташування 

військових та цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 
2 

7 

Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці 

військовослужбовців, ліквідаторів наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій. 

Гігієна праці військового медика в польових умовах. 

3 

8 

Організація та проведення санітарного нагляду за лазнево-пральним 

обслуговуванням особового складу військових та цивільних формувань при 

надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

2 

9 
Особливості тимчасового розміщення  потерпілого населення за умов надзвичайних 

ситуацій та під час війни. 
1 

10 

Здоровий спосіб життя, особиста гігієна. Фізична культура, основи загартовування. 

Гігієна одягу та взуття. Гігієнічна оцінка миючих засобів, тканин та побутового, 

виробничого, лікарняного одягу. 

2 

11 Індивідуально-дослідницька самостійна робота. 4 

12 Підготовка до підсумкового модульного контролю № 2. 2 

13 Разом 40 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                         Н.В. Велика 

доцент 

 



ГРАФІК 

проведення підсумкового модульного контролю знань 

з дисципліни «Гігієна та екологія» 

студентів 3 курсу медичного факультету № 2 

у весняно-літньому семестрі 2017 – 2018 н.р. 

 

Дата Пара Час Викладач Екзаменатор Група 

21.05.18 1 8.20 – 10.20 Ас. Білоус С.В. Доц. Білко Т.М. 20 

21.05.18 1 8.20 – 10.20 Доц. Білко Т.М. Доц. Кузьмінська О.В. 21 

21.05.18 1 8.20 – 10.20 Доц. Алексійчук В.Д. Доц. Аністратенко Т.І. 22 

21.05.18 1 8.20 – 10.20 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Алексійчук В.Д. 25 

21.05.18 2 11.00 – 13.00 Доц. Алексійчук В.Д. Доц. Білко Т.М. 12 

21.05.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Аністратенко Т.І. 13 

21.05.18 2 11.00 – 13.00 Доц. Білко Т.М. Доц. Алексійчук В.Д. 14 

21.05.18 3 13.40 – 15.40 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Аністратенко Т.І. 9 

21.05.18 3 13.40 – 15.40 Ас. Білоус С.В. Доц. Алексійчук В.Д. 10 

29.05.18 1 8.20 – 10.20 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Білко Т.М. 1 

29.05.18 1 8.20 – 10.20 Доц. Алексійчук В.Д. Проф. Омельчук С.Т. 5 

29.05.18 1 8.20 – 10.20 Доц. Білко Т.М. Доц. Алексійчук В.Д. 3 

29.05.18 1 8.20 – 10.20 Ас. Білоус С.В. Доц. Аністратенко Т.І. 4 

29.05.18 2 11.00 – 13.00 Доц. Алексійчук В.Д. Доц. Кузьмінська О.В. 2 

29.05.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Білоус С.В. Доц. Алексійчук В.Д. 6 

29.05.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Білко Т.М. 7 

29.05.18 2 11.00 – 13.00 Доц. Білко Т.М. Доц. Аністратенко Т.І. 8 

29.05.18 3 13.40 – 15.40 Доц. Білко Т.М. Доц. Аністратенко Т.І. 23 

29.05.18 3 13.40 – 15.40 Ас. Білоус С.В. Доц. Білко Т.М. 24 

29.05.18 3 13.40 – 15.40 Доц. Алексійчук В.Д. Доц. Велика Н.В. 26 

29.05.18 3 13.40 – 15.40 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Алексійчук В.Д. 27 

31.05.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Єльцова Л.Б. Доц. Велика Н.В. 15 

31.05.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Білоус С.В. Доц. Кузьмінська О.В. 16 

31.05.18 2 11.00 – 13.00 Проф. Омельчук С.Т. Доц. Алексійчук В.Д. 17 

31.05.18 2 11.00 – 13.00 Доц. Алексійчук В.Д. Доц. Білко Т.М. 18 

31.05.18 4 16.20 – 18.20 Ас. Білоус С.В. Доц. Велика Н.В. 19 

01.06.18 2 11.00 – 13.00 Ас. Білоус С.В. Доц. Кузьмінська О.В. 11 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                         Н.В. Велика 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

проведення підсумкового модульного контролю № 2 

«Спеціальні питання гігієни та екології» 

для студентів 3 курсу медичного факультету № 2 

 
Підсумковий модульний контроль  здійснюється по завершенню вивчення  модуля на контрольному занятті. До   

підсумкового модульного контролю допускаються  студенти, які виконали всі види навчальних завдань, передбачені 

навчальною програмою та при вивченні модуля набрали за поточну навчальну діяльність кількість балів, не меншу  за 

мінімальну  -   64 бали. Тривалість   контрольного заняття  –  3 академічні   години. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами  підсумкового модульного контролю – 80.   

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

Підсумковий модульний контроль із загальної гігієни у студентів 3 курсу медичного факультету № 2 приймається за 

білетами і тестовими завданнями, схваленими методичною нарадою кафедри. 

ПМК проводиться в письмово-усній формі: відповіді на  інтегровані завдання  та  питання, вирішення ситуаційних 

задач з обґрунтуванням і тестові завдання студенти подають екзаменатору в письмовому вигляді. Після перевірки 

викладачем виконаних письмових завдань, студенту додатково можуть бути поставлені питання для уточнення відповідей на 

питання білета. 

Завдання стандартизовані і спрямовані на контроль досягнення кінцевих цілей студентом під час вивчення модуля. 

Для проведення ПМК кафедрою підготовлено  30  екзаменаційних  білетів  та  15  варіантів тестових завдань 

формату А. 

Кожен білет включає  3  інтегрованих завдання  або питання  з різних змістових модулів і ситуаційну задачу. 

Ситуаційні задачі охоплюють питання відносно знань методик гігієнічних досліджень та уміння користуватися ними 

в практичній роботі лікаря,  написання висновків за результатами гігієнічних досліджень і санітарних обстежень,  уміння 

зробити прогноз можливого впливу вказаних в задачі чинників на здоров’я людини та запропонувати профілактичні заходи.  

До білета додаються 30 тестових завдань формату А. 

Контроль теоретичної і практичної підготовки студента під час підсумкового модульного контролю здійснюється за 

наступним алгоритмом: 

1. Організаційні питання. Ознайомлення  студентів з  алгоритмом  проведення  підсумкового модульного контролю – 10 

хвилин. 

2. Проведення тестового контролю (протягом 30 хвилин - виконання 30 тестових завдань). 

3. Регламентована перерва – 10 хвилин. 

4. Протягом 50 хвилин студент письмово дає відповіді на інтегровані завдання або питання та виконує  практичну роботу 

(дослідження) ;  демонструє  уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно робити обґрунтовані   

висновки;   вирішення ситуаційних задач;  викладення знань з теоретичної підготовки у вигляді графіків, схем та виконання 

інших завдань. 

5. Перевірка виконання навчальних завдань здійснюється викладачем під час контрольного заняття по мірі їх виконання 

студентом та в час, що залишився до завершення підсумкового модульного контролю.  

Критерії оцінювання: 

Комплексна кількість балів, яку студент набирає за результатами підсумкового модульного контролю має 

такі складові: 

1)   За результатами тестового контролю студент отримує: 

20 балів - якщо він дав 26-30 правильних відповідей; 

15 балів - якщо він дав 21-25 правильних відповідей; 

10 балів - якщо він дав 16-20 правильних відповідей; 

0 балів - якщо він дав 15 та менше 15 правильних відповідей. 

2)   За виконання  кожного з  запланованих  інтегрованих завдань  або  питань  студент отримує: 

15  балів  -  якщо  студент  правильно виконав  завдання  і зробив  аргументовані  висновки, а також: дав правильні відповіді 

не менше, ніж на 80% інтегрованого завдання або питання; 

13  балів  -  якщо студент правильно виконав  завдання  і зробив  аргументовані  висновки, а також: дав правильні відповіді 

не менше, ніж на 65% інтегрованого завдання або питання; 

10  балів -  якщо студент правильно виконав завдання, а також: дав правильні відповіді не менше, ніж: на 50% 

інтегрованого завдання або питання; 

0 балів  -  якщо студент не виконав  завдання  і не зумів  його проаналізувати  та  інтерпретувати,  а також: дав правильні 

відповіді менше,  ніж на  50% інтегрованого  завдання  або питання. 

3)   За виконання запланованих практичних робіт (досліджень), демонстрацію практичних навичок,  вирішення ситуаційних 

задач, уміння аналізувати й інтерпретувати результати досліджень і правильно зробити обґрунтовані висновки, студент 

отримує: 



15  балів -  якщо він правильно виконав усі заплановані практичні роботи і зумів аналізувати й інтерпретувати результати 

досліджень і зробити аргументовані  висновки, а також: дав правильні відповіді не менше, ніж на 80% ситуаційної задачі; 

12  балів -  якщо він правильно виконав усі заплановані практичні роботи і зумів аналізувати й інтерпретувати результати 

досліджень, а також: дав правильні відповіді не менше, ніж на 65% ситуаційної задачі; 

10  балів -  якщо він правильно виконав усі заплановані практичні роботи і зумів аналізувати й інтерпретувати результати 

досліджень, а також: дав правильні відповіді не менше, ніж на 50% ситуаційної задачі; 

0 балів - якщо він неправильно виконав усі заплановані практичні роботи, не зумів проаналізувати  та  інтерпретувати 

результати досліджень, а також:  дав правильні відповіді  менше,ніж на 50% ситуаційної задачі. 

Викладач, який за дорученням завідувача кафедри здійснює проведення підсумкового модульного контролю, 

має оцінити і визначити: 

1) кількість балів, що набрав студент за результатами тестового контролю; 

2)  кількість  балів, що  набрав студент при виконанні практичних робіт, вирішенні ситуаційних задач та інших 

інтегрованих завдань; 

3) сумарну кількість балів за результатами підсумкового модульного контролю. 

Наприкінці контрольного заняття  викладач має повідомити  студентів  про результати проведення 

підсумкового модульного контролю, записати кількість балів у журналі успішності  та  індивідуальному плані 

студента,  поставити свій підпис і дату проведення  підсумкового модульного контролю. 

 

Завідувач кафедри  

гігієни та екології № 4,                                                                         Н.В. Велика 

доцент 
 

 


