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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Під час вивчення дисципліни «Гігієна з основами екології» формуються уявлення про 

гігієну як основну дисципліну природоохоронного та профілактичного спрямування. Студенти 

отримують професійні знання і навички щодо принципів дослідження факторів навколишнього 

середовища, їх впливу на здоров’я людини, значення гігієнічних нормативів, профілактичних заходів, 

які забезпечують оптимальні умови для життєдіяльності людини. Отримані знання можуть бути 

використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області 

суміжних та міждисциплінарних наук. 

2. Мета навчальної дисципліни: – створити у студентів уявлення про значення і роль 

гігієни в системі фізичного виховання, забезпечення тренувальної і змагальної діяльності, 

прискорення відновлення фізичної працездатності, профілактики захворювань, про закономірності, 

що лежать в основі здорового способу життя. Оволодіння студентами теоретико-методичних 

основ, на яких базується підготовка вчителя фізичної культури та спеціаліста в галузі 

фізичної культури та спорту. 

. Пререквізити. Фізіологія людини. 

. Результати навчання: 
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Гігієна з основами екології» забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 інтегральна:  

 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог;  

 загальні: 

  здатність застосовувати знання з гігієни в практичних ситуаціях;  

 знання та розуміння предметної області гігієни;  

  здатність до вибору стратегії спілкування,  

 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії;  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  

 здатність вчитися і бути сучасно навченим;  

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  

 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;  

 спеціальні (фахові, предметні):  

– знати основні категорії та поняття в галузі гігієни та гігієнічної експертизи;  

–- характеризувати закономірності впливу чинників довкілля і соціальних умов на організм 

людини (її здоров’я);  

– володіти принципами гігієнічного нормування чинників довкілля;  

– проводити гігієнічні дослідження ґрунту, води, полімерних матеріалів, харчових продуктів на 

основі сучасних фізико-хімічних методів;  

– знати основні законодавчі та нормативні документи в галузі санітарного нагляду;  

– вибирати адекватні методи для вивчення гігієнічних показників, проводити їх визначення та 

розрахунки;  

– самостійно працювати з науковою, навчальною та довідниковою літературою з гігієни, 

токсикології та суміжних дисциплін. 
 

  



 

. Опис навчальної дисципліни 
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.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Загальні питання гігієни та екології. 

Тема 1.1.(лк) Вступ у гігієну. 

Гігієна зовнішнього середовища 

(повітря, води, ґрунту).. 

12 2 4 
  

6 11,5 1 0,5 
  

10 

Тема 1.2.(лк)  

Гігієна харчування. Гігієнічні 

основи раціонального харчування. 

12 2 4 
  

6 11,5 1 0,5 
  

10 

Тема 1.3.(лк)  

Гігієнічне значення сонячної 

радіації. Гігієнічне значення 

складових біосфери Гігієнічне 

значення клімату, погоди, їх вплив 

на здоров’я населення. 

12 2 4   6 10,5 1 0,5   9 

Тема 1.4.(лк) Гігієна води та 

ґрунту 
12 2 4   6 10,5 1 0,5   9 

Разом за  ЗМ1 48 8 16 
  

24 44 4 2 
  

38 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології 

Тема 2.1.(лк) Гігієнічні основи 

режиму дня. Особиста гігієна. 

Гігієна загартовування.  

11 2 4 
  

5 11,5 1 0,5 
  

10 

Тема 2.2. (лк) 

Гігієнічні особливості фізичного 

виховання осіб різного віку 

11 2 4 
  

5 11,5 1 0,5 
  

10 

Тема 2.3.(лк) 

Гігієна відновлення фізичної 

працездатності. Гігієнічна 

характеристика методів та засобів 

відновлення фізичної 

працездатності 

11 2 4   5 11,5 1 0,5   10 

Тема 2.4. (лк) 

Інфекційні захворювання, харчові 

отруєння, гельмінтози. 

Профілактика виникнення у 

фізкультурників та спортсменів. 

Заходи щодо попередження 

9 1 2   6 11,5 1 0,5   10 



інфекційних та венеричних 

захворювань у колективі. 

Разом за ЗМ 2 42 7 14 
  

21 46 4 2 
  

40 

Усього годин 90 15 30   45 90 8 4   78 

 

Зміст завдань для самостійної роботи  

№  Назва теми 

1.  Вступ у гігієну. Гігієна зовнішнього середовища (повітря, води, ґрунту).. 

2.  Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування. 

3.  Гігієнічне значення сонячної радіації. Гігієнічне значення складових біосфери Гігієнічне 

значення клімату, погоди, їх вплив на здоров’я населення. 

4.  Гігієна води та ґрунту 

5.  Гігієнічні основи режиму дня. Особиста гігієна. Гігієна загартовування.  

6.  Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку 

7.  Гігієна відновлення фізичної працездатності. Гігієнічна характеристика методів та засобів 

відновлення фізичної працездатності 

8.  Інфекційні захворювання, харчові отруєння, гельмінтози. Профілактика виникнення у 

фізкультурників та спортсменів. Заходи щодо попередження інфекційних та венеричних 

захворювань у колективі. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

ІНДЗ 

1. Вимірювати і оцінювати показники мікроклімату (температуру, вологість, швидкість 

руху повітря, радіаційну температуру). 

2. Вимірювати абсолютну та відносну вологість повітря. 

3. Визначити швидкість руху повітря. 

4. Визначити біодозу, профілактичну і оптимальну дозу ультрафіолетового 

випромінювання. 

5. Визначити світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце, кут 

отвору,  коефіцієнт природної освітленості. 

6. Визначити умови інсоляції і затінення приміщень розрахунковим методом за 

допомогою інсоляційної лінійки. 

7. Оцінити якість ґрунту за механічними та фізичними властивостями. 

8. Оцінити якість ґрунту за комплексом показників санітарного стану грунту.  

9. Визначити фізичні властивості ґрунту (гігроскопічність, водоємність, 

водопроникність, механічний склад). 

10. Розрахувати добові енерговитрати . 

11. Розраховувати потреби організму в харчових речовинах. 

12. Розраховувати калорійність та збалансованість за харчовими речовинами харчового 

раціону – за меню-розкладкою та за результатами лабораторного аналізу продуктів і 

готових страв. 

13. Виміряти потужності доз іонізуючої радіації на робочих місцях, за захисними 

екранами, індивідуальних доз опромінення персоналу категорії А, розраховувати 

забруднення радіонуклідами робочих поверхонь та їх концентрацію у повітрі, воді, 

харчових продуктах. 

14. Оцінити радіологічну обстановку, безпеку праці при роботі в рентгенологічних 

кабінетах, радіологічних лабораторіях і відділеннях. 

15. Оцінити результати вимірювань потужності доз іонізуючої радіації на робочих 

місцях, за захисними екранами, індивідуальних доз опромінення персоналу категорії 

А, забруднення радіонуклідами робочих поверхонь та їх концентрацію у повітрі, воді, 

харчових продуктах. 

16. Виміряти товщину, питому вагу, пористість, капілярність, теплопровідність, стійкість 



до кислот, лугів, органічних розчинників та походження волокон зразка тканини. 

17. Вміти проводити проби на загартування. 

 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю: 

 
У структурі лекційного заняття: 

1. Письмове тестування 

2. Усне опитування 

3. Самооцінка 
 

Семінарські заняття: 

1. Самостійна науково-дослідна робота 

2. Практична перевірка вмінь та навичок. 

3. Реферативні роботи та усні доповіді 
 

 Модуль-контроль: 

1. Письмове тестування 

2. Практичне виконання завдання. 
 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. Іспит (усне опитування). 
 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 6 5 7 7 6 5 

Модуль контроль – 5 балів Модуль контроль – 5  балів 

Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно  не зараховано 

1-34 F 

 

  



. Рекомендована література -основна 
1. Основи законодавства України про охорону здоров’я. 

2. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 

3. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, С.Т. Омельчук, О.П. 

Яворовський [та ін.] // Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 с. 

4. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов 

та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища шк., 1995.  – 552 с. 

5. Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і тестах: навч. посіб В.Ф. Москаленко, 

О.П. Яворовський, Д.О. Ластков, С.І. Гаркавий та ін. К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 208 с. 

6. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. Даценко І.І. – Львів, 

2001. – 472 с. 

7.  Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовский А.П. и др. Гигиена и экология 

. – Винница : Новая Книга, 2008. – 720 с. 

 
 

6. Інформаційні ресурси 

 

 


