
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3 та ФПЛЗСУ 
НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
п/п Теми практичних занять Тривалість 

акад.годин Дати 

1 Надзвичайні ситуації, класифікація, їх 
медико-санітарні наслідки 2 06.02 . - 10.02.17 

2 Домедична допомога в екстремальних та 
бойових умовах. Первинний огляд 
постраждалих. 

2 13.02.- 17.02.17 

3 Надзвичайні ситуації, пов'язані з радіаційно-
небезпечними об'єктами. Основні принципи 
захисту персоналу та населення в осередках 
радіаційного забруднення. 

2 20.02.-24.02.17 

4 Забезпечення захисту персоналу та населення 
на хімічно-небезпечних об'єктах 2 27.02.-03.03.17 

5 Кровотечі, їх види і методи їх зупинки. 2 06 .03 . - 10.03.17 

6 Порушення прохідності дихальних шляхів. 
Домедична допомога. 2 13.03.- 17.03.17 

7-8 Домедична допомога при найпоширеніших 
невідкладних станах. 4 20.03.-31.03.17 

9-10 Домедична допомога при порененнях, 
переломах, вивихах, розтягах. 4 03 .04 . - 14.04.17 

11 Домедична допомога при термічних та 
хімічних ураженнях 2 17.04.-21.04.17 

12 Медичне сортування при виникненні 
масових санітарних втрат 

2 24.04.-28.04.17 

13 Лікувально-евакуаційне забезпечення, етапи 
медичної евакуації 2 01.05.-05.05.17 

14 Поведінка людей у екстримальних ситуаціях. 
Бойовий стрес, ознаки, профілактика, 
домедична допомога 

2 08.05 . - 12.05.17 

15 Підсумковий контроль засвоєння модулю 
«Домедична допомога при надзвичайних 
ситуаціях» 

2 15.05 - 19.05.17 

ВСЬОГО ЗО 

Примітка: в групах студентів, у яких випадає заняття у зв'язку з державним 
вихідним, практичне заняття переноситься на наступний тиждень. 

/ ; . 
Зав. кафедри гігієни харчування, /(// ? 
доцент Н.В. Велика 



ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

СИТУАЦІЯХ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ 
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3 та ФПЛЗСУ 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
з/п Тема Кількість 

годин Вид контролю 

1. 
Теоретична підготовка до практичних 
занять та опрацювання практичних 
навичок 

24 

Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях 

2. Індивідуальна самостійна робота 
студентів 4 

Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях 

3. Підготовка до підсумкового 
модульного контролю 2 

Підсумковий 
модульний 
контроль 

Разом: 30 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В.Велика 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
З ДИСЦИПЛІНИ „ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ, 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016-2017 Н.Р. 

№ 
п/п ГЕМИ ЗАНЯТЬ Три-

ва-
лість 

ДАТИ 

1. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці, 
чинників виробничого середовища. Гігієна розумової пра-
ці. Стресогенні чинники виробництва. 

2,0 07.02.17 

2. Гігієнічна оцінка впливу шуму та вібрації на організм. 
Психогенний вплив шуму та вібрації, профілактика. 

2,0 14.02.17 

3. Методика оцінки впливу несприятливих чинників вироб-
ничого середовища на психологічний стан працюючих. 

2,0 21.02.17 

4. Методика розслідування випадків професійних 
захворювань, отруєнь, виробничо-обумовлених психонев-
рологічних розладів працюючих. 

2,0 28.02.17 

5. Методика гігієнічної оцінки лікувальних закладів. Гігієна 
планування та розміщення лікарень, санітарно-технічного 
благоустрою лікарень, відділень. 

2,0 07.03.17 

6. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та праці 
медичного персоналу в лікувальних закладах. Оцінка 
психогенної дії факторів лікарняного середовища на 
хворих і персонал, профілактика. Охорона праці лікаря. 

2,0 14.03.17 

7. Методи оцінки радіаційної безпеки проживання населення 
у зонах радіаційного контролю. Профілактичні заходи по 
зменшенню зовнішнього та внутрішнього опромінення та 
радіофобій. 

2,0 21.03.17 

8. Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу і 
радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні джерел 
іонізуючих випромінювань у лікувальних закладах. 

2,0 28.03.17 

9. Методика гігієнічної оцінки засобів гігієни тіла, одягу та 
взуття. 

2,0 04.04.17 

10. Методика використання натурогіатичних засобів впливу на 
психічний стан здорової та хворої людини. 1,0 11.04.17 

11. Підсумковий модульний контроль 1,0 11.04.17 
Разом 20 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н. В. Велика 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ С ТУДЕНТІВ (С РС) 

З КУРСУ МЕДИКО-11С ИХОЛОПЧ-ІІОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016-2017 Н.Р. 

№ -

з/п 
Тема 

Кіль-
кість 
годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять - теоретична та 
опрацювання практичних навичок 15 

Поточний контроль на 
11 рактичних заня ттях 

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

2.1. Моделі) роботи лікаря психолога \ річних 
відділеннях лікарні, в гому числі акушерському, 
дитячому, онкологічному. 

1 
1 Іоточний контроль, 
піде у м ко в и й м оду;і ь н и й 
контроль 

2.2. Ароматерапевтичні засоби в методиці корекції 
вищої нервової діяльності та психосоматичних 
розладів. 

1 
Поточний контроль. 
11 ідсумКОВИЙ МОД)л ьн ий 
контроль 

2.3. Вплив кольорів на психічний статус людини. 
Застосування кольоротерапії в роботі медичного 
психолога 

1 
Поточ н и й контроль. 
п і де у М КО В и й м оду л Ь1111 й 
контроль 

2.4. Застос) вання музикотерапії, денетерапії, 
арттерапії. вправ з йоги, пілатесу. ані малої ерапії у 
оздоровленні способу життя, профілактиці психо-
соматичних розладів. 

2 
1Іоточний контроль, 
І іі дсум ко ви й м оду і 1 ь н и й 
контроль 

2.5. Сон та відпочинок як засоби профілактики 
перевтоми і виснаження організму. Засоби 
покращення якості сну. 

1 

1 

1 Іоточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль 

2.6. Зміна видів діяльності, хобі, творчі захоплення як • 
засоби релаксації та профілактики нервово-
емоційного перенапруження, виснаження, дистресу. 

1 
I Іоточний контроль, 
II і де ум КОВИ Й М оду.' 1 ь н и й 
контроль 

3. Іпдивідуа.'шіо-досяідницьксі самостійна робота* 1 Іоточний контроль 

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоспня \ 1 Іоточний контроль. 
модуля 2. і 3 і підсумковий модульний 

І І контроль 

РАЗОМ: 25 

Примітка: *3 метою покращення загальної успішності студені ам надасться мож.> їй вість 
[виконання індивідуальної самостійної позааудиторної роботи, якість якої контролює викладач. 

Завідувач кафедри гігієни харчування, л/і / 
доцент / - 11.В.Велика 



Календарно-тематичний план 
практичних занять з дисципліни „Нутриціологія" 

(курс за вибором) 
для студентів 3 курсу медичного факультету № З 

на весняний семестр 2016/2017 н.р. 

№ 
Тема практичних занять 

Кіль- Дати 
Тема практичних занять кість 

год. 
гр. № 

15 
гр. 

№ 3 , 7 
гр. № 
4, 5, 6 

гр. № 
8, 1 1, 12 

гр. № 
9 

гр. № 
1,2, 10, 13, 14 

1. Нутриціологічна та дієто-
логгічна характеристика 
молока, молочних продук-
тів. 

2 18.04 2 4 . 0 4 2 5 . 0 4 2 6 . 0 4 2 7 . 0 4 2 8 . 0 4 

2. Нутриціологічна та дієто-
логічна характеристика 
м'яса та м'ясних продуктів. 

2 2 5 . 0 4 0 8 . 0 5 16.05 0 3 . 0 5 0 4 . 0 5 05 .05 

3. Нутриціологічна та дієто-
логічна характеристика 
риби, нерибних продуктів 
моря. 
Яйця та яєчні продукти. 

2 16.05 15 .05 2 3 . 0 5 10.05 11.05 12.05 

4. Нутриціологічна та дієто-
логічна характеристика 
хліба, хлібобулочних, 
круп'яних виробів, бобових 
та інших продуктів пере-
робки зерна. 
Кондитерські вироби. 

2 2 3 . 0 5 2 2 . 0 5 3 0 . 0 5 17.05 18.05 19.05 

5. Нутриціологічна та дієто-
логічна характеристика ово-
чів, фруктів, ягід, дико рос-
лих їстівних рослин, горіхів, 
грибів. 

2 3 0 . 0 5 2 9 . 0 5 0 6 . 0 6 2 4 . 0 5 2 5 . 0 5 2 6 . 0 5 

Всього 10 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В. Велика 



ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) 
з «Ну грмиіолої ії» (курс 5а вибором) 

для студентів 3 курсу на 2016-2017 м.р. (60 ак.годин) 

№ 
З.ГІ 

ТЕМА Кіль-
кість 
годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять -
теоретична підготовка та опрацювання 
практичних умінь, умінь 

10 Поточи и й контроль 
на практичних 

заняттях 
2. Самостійне опрацювання гем, які не входять до плану аудиториях 

занять: 
Поняття про аліментарні захворювання, їх 
класифікація, причини виникнення, 
розповсюдженість в Україні. 

4 іІоточний контроль на 
п р а кт и ч н и х з а н я ття х 

Фізіологічні потреби здорової дорослої 
людини в основних нутрієн тах. 

4 Поточний контроль на 
практичних заняттях 

Поняття про харчовий статус організму, 
методи його вивчення та оцінки. 

4 Поточний контроль на 
п ра кти ч н и х за н я ття х 

Показники, ознаки, які характеризують 
порушення білкового, жирового, 
вуглеводного статусів організму. 

6 Поточний контроль на 
практичних заняттях 

Показники, ознаки, які характеризують 
порушення вітамінного та мінерального 
обміну. Методи визначення та критерії 
оцінки харчового статусу організму. 

4 Поточний контроль на 
п ракти ч н и х з а н я ття х 

Принципи аліментарної корекції осіб певних 
фізіологічних станів (вагітних, годівниць) 

4 Поточний контроль на 
11 ра кг и ч н и х з а н я ття х 

Принципи аліментарної корекції осіб різних 
вікових груп (дітей). 

4 Поточний контроль на 
п р а кт и ч н и х з а н я ття х 

3. Індивідуальна С PC : 
Вплив різних фармаколог ічних засобів та 
продуктів на метаболізм иутрієитів (зг ідно 
запропонованого переліку питань). 

10 Поточний контроль на 
11 ракт ичнихзан я ття х 

РАЗОМ 50 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доїдені 

( 
11.В. Велика 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО 

КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4 
НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 навчального року 

№ 
з/п Тема практичних занять 

Кіль-
кість 
годин 

Дати 
№ 
з/п Тема практичних занять 

Кіль-
кість 
годин 

Групи 
11,12 

Групи 
3 , 4 

Група 
9 

Групи 
10 

Групи 
1 ,2 

Групи 
5 , 6 

1. Основи цивільного 
захисту 

2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

2. Організація захисту 
населення і території за 
умов надзвичайних 
ситуацій 

2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

3. Засоби індивідуального та 
колективного захисту 
населення 

2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

4. Організація й проведення 
заходів щодо надання 
допомоги потерпілим та 
життєзабезпечення 
населення у надзвичайних 
ситуаціях 

2 17.02.17 20.03.17 21.03.17 30.03.17 10.04.17 12.06.17 

5. Основні принципи і 
методи надання першої 
медичної допомоги 
населенню при гострих 
отруєннях сильнодіючими 
отруйними речовинами 

Залік з дисципліни 
«Основи медичного 
забезпечення населення і 
військ» 

1 

1 

17.02.17 20.03.17 21.03.17 30.03.17 10.04.17 12.06.17 

Всього 10 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент 11.В. Велика 



ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ 
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

1. Сучасна техногенно-екологічна обстановка в 
Україні 

3 

2. Нормативно-правові засади цивільного 
захисту в Україні. 

2 

Всього 5 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В.Велика 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО 

КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № З 
НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 навчального року 

№ 
з/п Тема практичних занять 

Кіль-
кість 
годин 

Дати 
№ 
з/п Тема практичних занять 

Кіль-
кість 
годин 

Групи 
5 

Групи 
10 

Групи 
8 , 9 

Групи 
6 , 7 

1. 
Основи цивільного захисту 2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

2. Організація захисту населення і 
території за умов надзвичайних 
ситуацій 

2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

3. Засоби індивідуального та 
колективного захисту населення 

2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

4. 
Організація й проведення заходів 
щодо надання допомоги потерпілим 
та життєзабезпечення населення у 
надзвичайних ситуаціях 

2 23.03.17 27.04.17 08.05.17 11.05.17 

5. Основні принципи і методи надання 
першої медичної допомоги 
населенню при гострих отруєннях 
сильнодіючими отруйними 
речовинами 

Залік з дисципліни «Основи 
медичного забезпечення населення і 
військ» 

1 

1 

23.03.17 27.04.17 08.05.17 11.05.17 

Всього 10 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В.Велика 



ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ 
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № З 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

1. Сучасна техногенно-екологічна обстановка в 
Україні 

3 

2. Нормативно-правові засади цивільного 
захисту в Україні. 

2 

Всього 5 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
З РОЗДІЛУ «МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 

ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

НА 2016-2017 Н.Р. 

№ 
з/п 

Тема Кількість 
годин 

Дата 

1. Надзвичайні ситуації природного характеру, 
їх медико-санітарні наслідки 

2 07.04.17 

2. Надзвичайні ситуації техногенного, 
соціально-політичного характеру, їх медико-
санітарні наслідки 

2 07.04.17 

3. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах, їх 
медико-санітарні наслідки 

2 07.04.17 

4. Аварії на радіаційно небезпечних об'єктах, їх 
медико-санітарні наслідки 

2 10.04.17 

5. Перша медична допомога постраждалим при 
надзвичайних ситуаціях. 

1 10.04.17 

6. Підсумковий модульний контроль 1 10.04.17 

ВСЬОГО 10 

Завідувач кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В.Велика 



Календарно-тематичний план практичних занять 
з дисципліни «Гігієна га екологія» для студентів 6 курсу 

медико-психологічного факультету на весняний семестр 2016-2017 н.р. 

№ 
п/п 

Назва теми Кільк. 
годин 

Дата 

1. Методологія гігієни. Психогігієна як розділ гігієни та психології. Методи 
гігієнічних та психогігієнічних досліджень. Планування CI IPC. 

2,5 01. 03.17 

2 Методика нутриціологічної корекції харчового статусу та 
алімен гарноасоційованих порушень соматичного та психічного статусу. 2.5 01. 03.17 

3. Лікувальне харчування, характеристика, призначення, основні принципи, 
організація. Характеристика традиційних дієт лікувального та дієтичного 
харчування. Психонутрієнтологія. 

2,5 02. 03.17 

4. Харчові отруєння. Профілактика виникнення харчових отруєнь у ЛПЗ. 2,5 02. 03.17 

5. Вода як чинник здоров'я. Гігієнічна оцінка якості та безпеки питної води. 
Використання води з оздоровчою та лікувальною метою. 

2.5 03. 03.17 

6. Гігієнічний нагляд за лікувальними та лікувально - профілактичними, 
оздоровчими закладами . 2,5 03. 03.17 

7. Методи визначення та оцінки фізичного і психічного розвитку, 
соматичного здоров я дітей іа підлітків 

2,5 06. 03.17 

8. Методика гігієнічної оцінки умов навчання і виховання дітей та підлітків, 
організації навчально-виховного процесу у закладах освіти різного типу. 

2,5 06. 03.17 

9. Мето піка гігієнічної оцінки виробничого середовища та його впливу на 
здоров'я та психологічний стан працюючих. Профілактика професійних 
захворювань та виробничообумовлених порушень психічного статусу. 

2,5 07. 03.17 

10. Методика гігієнічної оцінки та профілактики променевого навантаження 
на організм людини в місцях проживання, виробничої діяльності та 
лікувальних закладах. Методи і засоби зниження і профілактики 
негативного впливу. 

2,5 07. 03.17 

11. Здоровий спосіб життя. 
Роль іікаря - психолога х вирішенні проблем сьогодення. 2,5 09. 03.17 

12. Підсумковий модульний контроль 2,5 09. 03.17 

Всього ЗО годин 

З а в і д у в а ч к а ф е д р и г і г і єни х а р ч у в а н н я , 
доцені Н.В.Велика 



ТЕМ АТИЧ11И11 ПЛАН 
самостійної роботи студентів (СРС) 6 курсу 

медико-іісихологічпого факультету 
у 2016-2017 н.р. 

№ 
з/п Тема 

Кіль-
кість 
годин 

Вид 
контролю 

1. Підготовка до практичних занить -
теоретична підготовка та 
опрацювання практичних навичок. 5 

Поточний 
контроль на 
практичних 

заняттях 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і 

практичних занять: 
2.1. Оцінка індивідуального харчового 

статусу, аліментарноасоційованих 
порушень соматичного і психічного 
статусу. Аліментарна корекція порушень. 
Розробка моделі індивідуального 
харчування. 

5 Захист 

2.2. Ендемічний йоддефіцит, критерії оцінки, 
вплив на нервову систему, розумовий 
розвиток, інтелектуальні можливості. 
Профілактика йод дефіциту в Україні. 

1 

Поточний та 
підсумковий 
модульний 
контроль 

2.3. Лікувальні мінеральні води. Склад, 
властивості, показання та протипоказання 
до застосування. Прак тика застосування у 
роботі медичного психолога. 

1 

Поточний та 
підсумковий 
модульний 
контроль 

2.4. Застосування спецій та ароматичних 
приправ до страв для гармонізації 
психосоматичного стану людини. 1 

Поточний та 
підсумковий 
модульний 
контроль 

2.5. Дієтологічна підтримка онкологічних 
хворих. 1 

Поточний та 
підсумковий 
модульний 
контроль 

2.6. Лікувально-профілактичпе харчування 
працівників шкідливих виробництв. 1 

Поточний та 
підсумковий 
модульний 
контроль 

РАЗОМ: 15 

Завідувач кафедри гігієни харчування, 
доцент 11.В. Велика 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
з «Гігієни харчування» для студентів VI курсу медичного факультету № 4 

на 2 0 1 6 - 2 0 1 7 навчальний рік (50 акад. год.) 

№ 
п/п 

Тема Години 

1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд лікаря-гігієніста за 
напрямком гігієна харчування. Законодавчі і правові основи. Зміст, форми і 
методи роботи, права та функціональні обов'язки діяльності лікаря з 
напрямку гігієни харчування. 

5,0 

2. Методика вивчення та аналіз стану харчування населення, окремих 
організованих колективів. 

2,5 

л 
3. Фізіолого-гігієнічне значення окремих нутрієнгів харчового раціону. Норми 

фізіологічних потреб в основних нутрієнтах та енергії. 
2,5 

4. Організаційно-правові засади попереджувального санітарного нагляду. 
Методика гігієнічної експертизи проектів об'єктів нагляду гігієни 
харчування. 

5,0 

5. Основні нормативні документи, які регламентують показники якості та 
безпеки харчових продуктів. Сертифікація продовольчої сировини та 
харчових продуктів. 

2,5 

6. Харчові добавки, генетично модифіковані джерела харчової сировини як 
гігієнічна проблема. Особливості гігієнічної експертизи, критерії та методи 
оцінки. 

2,5 

7. Методика аналізу результатів обстеження та лабораторних досліджень. 
Методика складання висновків, прийняття відповідних рішень та санкцій.. 

5,0 

8. Поточний санітарний нагляд в гігієні харчування. Законодавчі, правові 
документи. Права і функціональні обов'язки посадових осіб. 

2,5 

9. Контроль за проходженням працівниками підприємства громадського 
харчування, торгівлі харчовими продуктами медичних оглядів. 

2,5 

10. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами громадського 
харчування. 

5,0 

11. Методика поточного санітарного нагляду за підприємствами торгівлі 
харчовими продуктами. 

5,0 

12. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Сучасна класифікація харчових 
отруєнь. Харчові отруєння мікробного походження. 

2,5 

13. Харчові отруєння немікробної та невідомої природи. 2,5 
14. Методика розслідування випадків харчових отруєнь. 2,5 
15. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 "Гігієна харчування". 2,5 

РАЗОМ 50 

Примітка: гр. № 2 з 10.04.17 по 24.04.17. 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В. Велика 



ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) 
з «Гігієни харчування» для студентів VI курсу медичного факультету № 4 

на 2 0 1 6 - 2 0 1 7 навчальний рік (40 акад. год.). 

№ 
з.п. 

ТЕМА Кількіс 
ть 

годин 

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять - теоретична 
підготовка та опрацювання практичних навичок, 

умінь. 

14 Поточний контроль 
на практичних 

заняттях 
2. Самостійне опрацювання тем, 

які не входять до плану аудиторних занять: 
Лікувально-профілактичне харчування, його мета, 
види, правила організації. 

2,5 Підсумковий 
модульний контроль 

Методика відбору проб харчових продуктів для 
гігієнічної експертизи. 

2 5 Підсумковий 
модульний контроль 

Висновки та заключения в роботі санітарно-
епідеміологічної служби. 

2 5 Підсумковий 
модульний контроль 

Алгоритм обстеження підприємства громадського 
харчування. 

2,5 Підсумковий 
модульний контроль 

Алгоритм обстеження підприємства торгівлі 
харчовими продуктами. 

2,5 Підсумковий 
модульний контроль 

Харчові контамінанти, критерії безпеки. 2.5 Підсумковий 
модульний контроль 

Санітарний нагляд за випуском та застосуванням 
нових видів посуду, тари, обладнання і пакувальних 
матеріалів. 

2,5 Підсумковий 
модульний контроль 

Поняття НАССР. Методика та принципи 
встановлення критичних контрольних точок. 

2,5 Підсумковий 
модульний контроль 

3. Індивідуальна СРС: 
Розрахунок індивідуальних потреб в основних 
харчових речовинах та енергії певної групи 
населення. 

3 Поточний контроль під 
час практичних занять 

4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння 
модуля 1 

3 Підсумковий 
модульний контроль 

(залік) 

РАЗОМ 
40 

Зав. кафедри гігієни харчування, 
доцент Н.В. Велика 


