
Анотація навчальної дисципліни Основи екології та профілактичної 

медицини  

1 Назва 

дисципліни  
Основи екології та профілактичної медицини 

2 Статус  вибіркова 

3 Ступінь фахової 

передвищої 

освіти  

Фаховий молодший бакалавр 

4 Назва ОПП 

Курс, семестр 

«Лікувальна справа» 

ІІ курс, ІІІ семестр 

5 Обсяг кредитів, 

годин 

3 кредити, 90 год.(16 год. практичних, 8 год. лаб. роб,14 год . 

лекцій,52 год. СПР) 

6 Підсумковий 

контроль 

 Залік 

7 Циклова 

комісія, яка 

забезпечує 

викладання  

 Природничо-наукових дисциплін 

8 Викладач Сідорчук Тетяна Олександрівна  

9 Зміст 

дисципліни: 

Тема 1.Вступ .Гігієна ґрунту і очищення населених місць. 

Тема 2.Гігієна повітря. 

Тема 3.Гігієна води та водопостачання населених пунктів. 

Тема 4.Гігієна житла і благоустрій населених місць. 

Тема 5.Гігієна харчування. 

Тема 6. Гігієна праці. 

Тема 7.Гігієна дітей та підлітків. 

Тема 8.Гігієна лікувально-профілактичних закладів. 

Тема 9.Особиста гігієна. 

 

10 Чому це цікаво/ 

чому потрібно 

вивчати 

дисципліну? 

Для того щоб знати основні положення гігієни, щоб правильно 

оцінювати стан навколишнього середовища і вплив його на 

здоров’я людей, щоб знати як провести гігієнічну оцінку води і 

харчових продуктів, як правильно організувати харчування 

окремих груп населення, щоб правильно оцінити гігієну праці 

медичних працівників, щоб знати які заходи потрібно провести для 

щодо профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій. 

11 Компетентності: Інтегральна компетентність: здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснення  контролю інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

Фахові компетентності: здатність упроваджувати в життя 

профілактичні заходи серед різних контингентів  населення, 

здійснювати охорону навколишнього середовища та здоров’я 

населення від комплексного поєднаного та комбінованого впливу 

цілої сукупності несприятливих чинників природнього та 

техногенного характеру. Впроваджувати міроприємства  

спрямовані на зміцнення здоров’я і запобіганню захворювань, 

запобіганню загостренням та рецидивам, відновлення 

працездатності. 

12 Чому можна 

навчитися? 

Проводити  теоретичний  підрахунок калорійності добового  

раціону дітей; санітарне обстеження та опис житлового 



приміщення за картосхемою; гігієнічне оцінювання раціону 

харчування та збалансованості у ньому харчових речовин; оцінка 

розкладу занять школярів; правила  взяття  проби води на різні 

дослідження та визначення органолептичних показників питної 

води;  

13 Види 

навчальної 

діяльності: 

Фронтальна / індивідуальна / групова 

14 Форми 

організації 

навчання: 

Лекції / практичні заняття/ самостійна робота/ лабораторна робота/ 

консультації 

15 Критерії 

оцінювання 

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань 

продемонстрований у відповідях, глибина засвоєння матеріалу, 

самостійна поза аудиторна робота студента, вміння застосовувати 

теоретичні знання при вирішенні задач і тестових завдань. 

16 Система 

рейтингових 

балів 

Оцінка 2- Студент за допомогою підручника або викладача 

називає розділи з предмету, за інструкцією і з допомогою 

викладача частково виконує типові вправи без їх оформлення. 

Оцінка 3-Студент самостійно але не повністю відтворює 

навчальний матеріал; характеризує окремі об’єкти гігієни, 

наводить прості приклади, з допомогою викладача розв’язує прості 

типові вправи, за інструкцією виконує практичні завдання з 

частковим їх оформленням. Студент має конспект із записами 

питань , що винесені на самостійне опрацювання. 

Оцінка 4-Студент самостійно відповідає на поставленні 

запитання, дає порівняльну характеристику гігієнічним об’єктам і 

процесам, розв’язує типові завдання і задачі, виправляє допущенні 

помилки; за інструкцією виконує завдання практичного заняття, 

оформлює їх , робить не чітко сформульовані висновки. Дає 

відповідь на питання самостійної поза аудиторної роботи, 

допускає незначні неточності. 

Оцінка 5-Студент обґрунтовано відповідає на запитання, 

передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і 

розкриває суть об’єктів гігієни; узагальнює, робить висновки, вміє 

оформити документи на обстеження об’єктів; виявляє міцні і 

глибокі знання з основ екології та профілактичної медицини, може 

вести дискусію з конкретного питання  з використанням 

міжпредметних зав’язків, уміє розв’язувати проблемні завдання; 

самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими 

викладачем, самостійно працює з додатковою літературою, робить 

обґрунтовані висновки, справляється з додатковими завданнями. 

Студент дає чіткі і правильні відповіді на питання, винесенні на 

самостійне опрацювання, має підготовлений конспект.  

 


