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Мета курсу – розвиток у студентів наукового гігієнічного мислення, 
використання його для оцінки рівня загального здоров`я, надання рекомендацій з 
гігієнічних питань здоровій та хворій людині, використання гігієнічних знань для 
оптимізації умов праці та лікарняного середовища, профілактики внутрішньо-
лікарняної інфекції в лікувально-профілактичних закладах, проведення санітарно-
просвітньої роботи. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Гігієна та екологія» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія 
людини, медична та біологічна фізика. Вона інтегрується з  вивченням фізіології, 
мікробіології, патоморфології та патофізіології, основи сестринської справи.  Вивчення 
дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – 
основи спостереження та догляд за пацієнтами, медсестринство в хірургії, 
медсестринство в педіатрії,  що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами  та 
формування вмінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і в професійній 
діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами.  

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані; проводити 
діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; планувати 
і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб; 
проводити медико-гігієнічну пропаганду.  

Очікувані результати навчання:  
знати: основні фактори навколишнього середовища, які діють на організм 

людини, закономірності дії та рівень шкідливості; гігієнічні нормативи факторів 
навколишнього середовища та виробничих умов; основні напрямки профілактики 
професійних захворювань. 

 вміти:  виявляти порушення санітарно-гігієнічних правил і норм та 
протиепідемічного режиму в  медичних закладах, розробляти заходи щодо їх усунення; 
здійснювати відповідні заходи щодо забезпечення оптимальних умов діяльності 
персоналу; проводити санітарно-просвітницьку роботу. 

 володіти: методами гігієнічної оцінки фізичних, мікробіологічних, хімічних 
факторів, що впливають на здоров’я та довкілля; методами гігієнічної оцінки умови 
праці в медичних закладах. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Гігієна як наука. Гігієнічне значення складових біосфери.  Гігієна населених 

місць. Гігієна як наука. Гігієнічне значення складових біосфери, сонячної радіації, 
клімату, погоди. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину. 
Гігієна населених місць, її біоетичні аспекти. Гігієна води та водопостачання. Вплив 
якості питної води на загальне здоров’я населення. Гігієнічна оцінка мікроклімату 



приміщень. Склад повітря. Виробничий пил. Гігієнічна оцінка мікробного забруднення 
повітря виробничих приміщень. Гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення,  
вентиляції  та опалення  приміщень. 

Виробнича та  особиста гігієна. Гігієна праці в лікувально-профілактичних 
закладах. Біобезпека та біоетика праці. Особиста гігієна.  Здоровий спосіб життя. 
Основи раціонального харчування. Вплив харчування на загальне т здоров’я населення. 
Біобезпека харчування. Гігієнічні вимоги до лікувально-профілактичних закладів. 
Гігієна праці. Біобезпека та біоетика праці медичної сестри. Радіаційна гігієна. 
Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища та виробнича 
шкідливість. Протирадіаційний захист в медичних закладах. 

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

Форма семестрового контролю: залік.   


