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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ФПЛЗСУ, ІІІ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА IV СЕМЕСТР  2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.  

  (МОДУЛЬ № 1) 

 

№ з/п 

 

                                        

Т Е М А 

 

Дата 

Кількість 

годин 

1. Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація 

навчально-дослідницької роботи студентів. 
05.02-09.02 2 

2 Методи     визначення     інтенсивності     та     профілактичної     

дози ультрафіолетової радіації.  
12.02-16.02 2 

3 Методика використання ультрафіолетового випромінювання з 

метою профілактики захворювань і санації повітряного 

середовища. 

19.02-23.02 2 

4. Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості, 

напрямку та швидкості руху повітря, їх впливу на теплообмін 

людини. 

26.02-02.03 2 

5. Гігієнічна оцінка комплексного впливу параметрів мікроклімату 

на теплообмін людини . 
05.03-09.03 2 

6. Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного 

середовища приміщень та його гігієнічна оцінка. Методика 

визначення концентрації СО2 та окислюваності повітря як 

показників антропогенного забруднення повітря та оцінки 

ефективності вентиляції приміщень. 

12.03-16.03 2 

7. Методика визначення та гігієнічної оцінки природного  

освітлення  приміщень 
19.03-23.03 2 

8. Методика визначення та гігієнічної оцінки штучного  освітлення 

приміщень. 
26.03-30.03 2 

9. Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на 

здоров'я людини. 
02.04-06.04 2 

10. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного 

обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. 
09.04-13.04 2 

11. Гігієнічні основи профілактики інфекційних і неінфекційних 

захворювань населення водного  походження. 
16.04-20.04 2 

12. Методика оцінки питної води за результатами лабораторного 

аналізу проб.  
23.04-27.04 2 

13. Методи покращення якості питної води. 30.04-04.05 2 

14. Гігієнічна оцінка якості води  джерел нецентралізованого 

водопостачання. Санація шахтних колодязів. 
07.05-11.05 2 

15. Підсумковий модульний контроль №1 14.05-18.05 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ 

ФПЛЗСУ, ІІІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА IV СЕМЕСТР  2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО 

РОКУ. (МОДУЛЬ № 1) 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять - теоретична та 

опрацювання практичних навичок 16 

Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і практичних занять: 

 Історія виникнення, основні етапи розвитку та 

сучасний стан гігієни. 
2 

Підсумковий 

модульний контроль 

 Методологічні та методичні основи вивчення 

здоров’я населення в залежності від стану 

навколишнього середовища. 

2 -//-. 

 Комплексна оцінка стану навколишнього 

середовища. Вибір зон спостереження. 

Розрахунок індексу здоров’я населення у зв’язку з 

впливом навколишнього середовища та 

впровадження заходів профілактики.      

2 -//- 

 Гігієнічні проблеми навчання школярів роботі на 

комп'ютері. Заходи профілактики. 
2 -//- 

 Методи і засоби очистки, знезараження води при 

централізованому і нецентралізованому 

водопостачанні. 

2 -//- 

 Ендемічний флюороз та карієс як гігієнічна 

проблема, їх профілактика (дефторування, 

фторування води). 

2 -//- 

 Гігієна води та особливості водопостачання 

населення в умовах тропічного клімату. 
2 -//- 

 Медико-санітарні частини та оздоровчі пункти 

промислових підприємств, гігієнічні аспекти їх 

роботи. 

2 -//- 

 Сучасні методи видалення та знешкодження 

побутових та промислових відходів. 
2  

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота* 4 -//- 

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння 

модуля 1. 
2 

Підсумковий 

модульний контроль 

РАЗОМ: 40  

*Індивідуально-дослідницька самостійна робота студента. Виконання навчально-

дослідницької роботи студентів.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ ФПЛЗСУ, ІІІ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА VI СЕМЕСТР  2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

(МОДУЛЬ № 2). 

№ з/п  

Т е м а 

Дата Кількість 

годин 

    3. Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини і 

медичного контролю за забезпеченням організму 

вітамінами. 

05.02-09.02 2 

4. Методика розслідування випадків харчових отруєнь. 12.02-16.02 2 

5. 

Методика    гігієнічної    оцінки    шкідливих    

факторів виробничого середовища та важкості і 

напруженості праці і реакції організму на їх вплив. 

19.02-23.02 2 

6. 
Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації та 

електромагнітного випромінювання. 

26.02-02.03 2 

7. 

Методика гігієнічної оцінки розміщення та 

планування   окремих структурних підрозділів лікарні 

за матеріалами проекту 

05.03-09.03 2 

8. 

Методика гігієнічної оцінки водопостачання, 

каналізування, вентиляції, опалення та освітлення 

лікарні за матеріалами проекту. 

12.03-16.03 2 

9. 

Методика контролю протирадіаційного захисту 

персоналу та радіаційної безпеки населення при 

використанні іонізуючих випромінювань у 

виробництві, наукових дослідженнях. 

19.03-23.03 2 

10. 
Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та 

параметрів захисту від зовнішнього опромінення.      

26.03-30.03 2 

11. 

Гігієнічна оцінка захисту персоналу і радіаційної 

безпеки  пацієнтів  при застосуванні радіонуклідів та 

інших джерел іонізуючих випромінювань в 

лікувальних закладах. 

02.04-06.04 

 

2 

12. 

Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у 

Збройних силах України при надзвичайних станах 

мирного часу та у воєнний час. Гігієна польового 

розміщення військ та населення. 

09.04-13.04 

 

2 

13,14. 

Основи організації та проведення санітарного нагляду 

і медичного контролю за водопостачанням особового 

складу Збройних сил України у польових умовах. 

16.04-20.04 

23.04-27.04 

4 

15. 

Основи організації та проведення санітарного нагляду 

і медичного контролю за харчуванням особового 

складу Збройних сил України у польових умовах. 

30.04-04.05 2 

16. 

Гігієна праці особового складу Збройних сил України 

при ліквідації наслідків надзвичайних станів і на 

воєнний час. 

07.05-11.05 2 

17. Підсумковий модульний контроль -2 14.05-18.05 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-го 

КУРСУ ФПЛЗСУ, III МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА VI СЕМЕСТР 2017-2018 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. (МОДУЛЬ № 2). 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять (теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок) 

16 Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

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

 Гігієнічний нагляд за харчуванням різних вікових груп, 

професій, хворих в стаціонарах, оздоровчих закладах. 

2 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих 

факторів виробничого середовища та реакції організму на 

їх вплив. Санітарне законодавство про охорону праці. 

2 __ „ __ 

 Гігієна праці медичних працівників в лікувально-

профілактичних закладах. 

2 __ „ __ 

 Особливості планування та облаштування спеціалізованих 

лікарень та відділень. 

2  

__ „ __ 

 Організація та проведення санітарного нагляду за 

очищенням місць розташування військових та цивільних 

формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни. 

2  

__ „ __ 

 Організація та проведення санітарного нагляду за 

лазнево-пральним обслуговуванням особового складу 

військових та цивільних формувань при надзвичайних 

ситуаціях та під час війни. 

2  

__ „ __ 

 Особливості тимчасового розміщення потерпілого 

населення за умов надзвичайних ситуацій та підчас війни. 

2 __ „ __ 

 Сучасне розуміння здоров’я  людини і його основних 

складових. Значення здорового способу життя у житті 

людини. 

2 

 

 

__ „ __ 

3 Індивідуально-дослідницька самостійна робота* 4               

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння  

модуля 2. 

4 Підсумковий 

модульний 

контроль 

 РАЗОМ: 40  

* Індивідуально-дослідницька самостійна робота студента. Виконання навчально-

дослідницької роботи студентів. 
                                                                                                           

                                                                                                              "Утверждаю" 

                                                                                              Заведующий кафедрой  гигиены 


