
 
Анотація 

з  дисципліни «ОСНОВИ  ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ» 
курс 3 (5 семестр), спеціальність 223 « Медсестринство» 

Мета курсу — сприяє вивченню умов і способів збереження здоров'я, 
запобіганню захворюванням та преморбідним станам, розумінню ролі 
соціального та природного середовища в житті здорової та хворої людини, 
ґрунтовному засвоєнню студентами гігієнічної науки для досконалого 
планування  належних профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення 
населення, а також формуванню широкого гігієнічного мислення і світогляду. 
         Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як медична хімія, 
медична  та біологічна фізика, загальна біологія,  біологічна хімія, , 
молекулярна біологія та генетика, мікробіологія,   фізіологія, фармакологія, 
клінічна фармакологія, психологія та психіатрія, гігієна харчування, соціальна 
медицина, загальна  гігієна  та всіма клінічними дисциплінами, з якими 
інтегрується програма курсу  «ОСНОВИ  ПРОФІЛАКТИЧНОЇ    МЕДИЦИНИ» 
        Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:   загальні: 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
 Готовність до використання знань змін різних систем організму та 

особливостей перебігу захворювань у людей 
  спеціальні (фахові, предметні): 

 Здатність встановлення попереднього та остаточного стану основних 
інфекційних захворювань у людей  різних вікових груп. 

 Здатність діагностування невідкладних станів у пацієнтів . 
 Здатність у випадку необхідності планування та проведення заходів 

профілактики інфекційних захворювань. 
 Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів. 
 Здатність збирання інформації про пацієнта. 
 Здатність визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при 

лікуванні інфекційних   захворювань  пацієнтів  
 Здатність оцінювання фізичний розвиток дітей і підлітків  

Програмні результати навчання: 
— елементи санітарного законодавства України, на базі яких здійснюється 
професійна діяльність медичної сестри;  
— екологічну ситуацію в Україні, на території проживання й обслуговування та 
проблеми здоров'я населення, основні поняття медичної екології, її значення 
для профілактичної й клінічної медицини;  
—заходи щодо профілактики внутрішньо лікарняних  інфекцій,  СНІДу;   
—основи особистої гігієни; гігієну праці медичних працівників.  

Студенти повинні вміти:  



• аналізувати стан навколишнього середовища та вплив чинників на 
здоров'я різних груп населення;  
• інтерпретувати принципи гігієнічного нормування, методи та засоби 
гігієнічних досліджень, їх використання в проведенні запобіжного і поточного 
санітарного нагляду в різних галузях народного господарства, лікувально-
профілактичних та оздоровчих закладах;  
• свідомо, з розумінням справи ставитися до виконання своїх службових 
обов'язків щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у 
лікувально-профілактичних закладах, дитячих установах, гуртожитках, житлі 
пацієнтів тощо.  
• зійснювати  серед різних верств населення на дільниці заходи, спрямовані 
на зміцнення здоров'я, підвищення працездатності, профілактику 
захворюваності, продовження активної життєдіяльності людини. 

володіти:  
 методами гігієнічного оцінювання впливу чинників мікроклімату, освітлення, 

вентиляції, опалення житлових та громадських приміщень; 
 планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникненню захворювань 

інфекційного та неінфекційного походження з аліментарним механізмом 
передачі, харчових отруєнь тощо;  

 здійснювати профілактичні заходи щодо негативного впливу шкідливих і 
небезпечних чинників виробничого середовища на організм працюючих;  

 контролювати заходи щодо організації навчального та виховного процесу в 
дошкільних та загальноосвітніх закладах; проводити санітарно-просвітню 
роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного 
навчання, здорового способу життя.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів гігієни та екології. 
          Практичні заняття за методикою їх організації є практично-орієнтовані, та 
передбачають: 
а) оволодіння студентами найбільш поширеними методиками гігієнічних 
досліджень факторів навколишнього середовища (температури, вологості, 
швидкості руху повітря, стану повітряного середовища, освітлення, вентиляції  
закритих приміщень; оцінки стану фактичного харчування населення та якості 
харчових продуктів, води  тощо); 
б) дослідження впливу цих факторів на загальне здоров’я людини; 
в) засвоєння основних навичок поточного  санітарного нагляду  в лікувально-
профілактичних закладах; 
г) розвиток гігієнічних знань і мислення шляхом проведення практичних 
занять, вирішення ситуаційних задач, аналізу результатів гігієнічних 
досліджень, оформлення певних профілактичних рекомендацій, виконання 
навчально-дослідницьких наукових робіт і обговоренні їх результатів. 

   Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю:  залік. 


