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Робоча програма з  дисципліни «Професійні хвороби» для підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 222 Медицина. 
 
 
Розробники: завідувач кафедри доктор медичних наук Пострелко В.М. 

   старший  викладач кафедри  Нам’ятов О.В. 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 
Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 
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Вступ	
Програма з навчальної дисципліни «Професійні хвороби» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 
Охорона здоров’я, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№1556-VII (ст.13, п.7), положення «Про організацію освітнього процесу в 
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», методичних 
рекомендацій, затверджених Центральним методичним кабінетом вищої 
медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм навчальних дисциплін 
відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. 

Дисципліна «Професійні хвороби» належить до розділу Професійна 
підготовка навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого 
освітнього (магістерського) рівня. 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність. 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
 
 Кількість кредитів – 1,5 
 

Галузь знань: 
22 Охорона здоров’я  

Розділів – 1 

Спеціальність: 
222 Медицина 

 

Рік підготовки 
Змістових розділів – 1 5 - й 

Загальна кількість  
годин - 45 

Семестр 
IХ – й  

Лекції 
6  

 

Освітній рівень: магістр 
медицини 

Практичні заняття  
14 год.  

Самостійна 
(індивідуальна) робота  
25 год.  

Вид контролю: поточний та 
підсумковий контроль 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення захворювань, які 
виникають під впливом шкідливих факторів виробничого середовища або 
трудового процесу. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Професійні хвороби»: 
Ø формування знань основних особливості виникнення та перебігу 

професійних хвороб; 
Ø володіти достатніми організаційними і практичними навичками з 

лікування, надання невідкладної медичної допомоги при професійних 
отруєннях, експертизи працездатності і профілактики при професійних 
захворюваннях. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійні хвороби» 
є:  
§ вивчення професійних захворювань — їх патогенезу, симптоматики, 
перебігу, віддалених наслідків, питань терапії, медичної реабілітації, 
експертизи працездатності; особливого значення набуває рання діагностика 
професійних захворювань; 
§ вивчення неспецифічної дії професійних факторів їх значення в розвитку, 
перебігу і наслідках загальних, непрофесійних захворювань. 
Знати: 
Ø роль і значення шкідливих факторів виробничого середовища у 

виникненні професійних захворювань; 
Ø етапи становлення професійної патології як клінічної дисципліни для 

внутрішньої медицини та внесок окремих вчених на кожному з її етапів; 
Ø механізми розвитку професійних захворювань; 
Ø клінічні симптоми, методи діагностики професійних захворювань; 
Ø діагностичні критерії професійних захворювань; 
Ø принципи лікування, профілактики та реабілітації хворих із 

професійними захворюваннями; 
Ø принципи експертизи працездатності хворих із професійними 

захворюваннями. 
Уміти: 
Ø визначати можливу роль і значення шкідливих факторів виробничого 

середовища у виникненні професійних захворювань; 
Ø аналізувати і використовувати для обґрунтування зв'язку захворювання з 

умовами праці хворого дані санітарно-гігієнічної характеристики; 
Ø вирішувати питання про визначення кола осіб, які підлягають 

обов'язковому попередньому при вступі на роботу і періодичним 
медичним оглядам; 

Ø аналізувати результати медичних оглядів, розробляти раціональні 
рекомендації з питань реабілітації, працевлаштування, лікування 
виявлених хворих; 

Ø виявляти ступінь втрати працездатності при професійних захворюваннях, 
підбирати раціональні види праці для професійних хворих; 

Ø діагностувати різні види пневмоконіозів, встановлювати діагноз ранніх 
стадій захворювання; 
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Ø визначати і оцінювати рентгенологічні зміни, які є специфічними для 

пневмоконіозів; 
Ø інтерпретувати результати обстеження функції зовнішнього дихання 

хворого на пилові захворювання легень; 
Ø володіти навичками функціональної діагностики вібраційної хвороби 

(палестезіометрія, альгезіометрія, капіляроскопія, холодова проба) і 
оцінки їх результатів; 

Ø аналізувати і оцінювати результати аудіометричного дослідження; 
Ø визначити наявність професійного захворювання, обумовленого фізичним 

навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем; 
Ø формулювати попередній діагноз при професійному захворюванні, 

обумовленому впливом різних факторів виробничого середовища; 
Ø призначати лікування, складати план індивідуальних профілактичних та 

реабілітаційних заходів при професійних захворюваннях; 
Ø на основі клінічної картини захворювання, ступеня функціональних 

розладів, професії хворого, умов його праці вирішувати питання про 
працездатність і раціональне працевлаштування; 

Ø проводити диференціальну діагностику між передбачуваним 
професійним і непрофесійним захворюванням, що має схожі клінічні 
симптоми; 

Ø складати план диспансерного спостереження за хворим із професійним 
захворюванням. 

Результати навчання (перелік обов’язкових навичок для майбутньої 
практики): 
ü визначити наявність професійного захворювання, обумовленого фізичним 

навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем; 
ü формулювати попередній діагноз при професійному захворюванні, 

обумовленому впливом різних факторів виробничого середовища; 
ü призначати лікування, складати план індивідуальних профілактичних та 

реабілітаційних заходів при професійних захворюваннях. 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити 
ЄКТС, у т.ч. лекції 6 год., практичні 14 год., самостійна робота 25 год. 
Нормативна дисципліна. 

 
Розділ 1. «Загальні питання профпатології. Професійні 

захворювання, викликані впливом промислових аерозолів, 
фізичних та хімічних факторів»  

Змістовий розділ 1.  Особливості діагностики професійних захворювань. 
Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів 
ТЕМА 1.  Загальні питання професійної патології. 
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ТЕМА 2.  Пневмоконіози. 
ТЕМА 3.  Хронічний бронхіт та хронічне обструктивне захворювання легенів 

пилової етіології. 
Змістовий розділ 2. Захворювання, викликані дією фізичних факторів та 
перенапруженням окремих органів і систем 
ТЕМА 4. Вібраційна хвороба та нейросенсорна приглухуватість. Висотна та 

кесонна хвороба. 
ТЕМА 5. Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного 

випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих факторів 
виробничого мікроклімату. 

ТЕМА 6. Професійні захворювання, пов’язані з перенапруженням окремих 
органів і систем. 

Змістовий розділ 3. Захворювання, зумовлені впливом хімічних факторів з 
переважною дією на систему крові  
ТЕМА 7. Професійна інтоксикація бензолом. 
ТЕМА 8. Інтоксикація аміно- та нітроз'єднаннями бензолу, окисом вуглецю. 
ТЕМА 9. Професійні інтоксикації свинцем, миш’яковистим воднем. 
Змістовий розділ 4. Захворювання, викликані дією хімічних речовин із 
переважним ураженням органівдихання, гепатобіліарної, сечовидільної 
систем, впливом сільськогосподарських отрутохімікатів 
ТЕМА 10. Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології. 
ТЕМА 11. Професійні токсичний гепатит та токсична нефропатія. 
ТЕМА 12. Професійні інтоксикації отрутохімікатами, що використовуються 

при сільськогосподарських роботах. 
Змістовий розділ 5. Захворювання, викликані дією хімічних речовин із 
переважним ураженням нервової системи 
ТЕМА 13. Професійні нейротоксикози. 
 

3. Структура навчальної дисципліни  
 

№  
з/п Тема усього л. п.з. с.р. 

1. Загальні питання професійної патології 4 1 1 2 

2. Пневмоконіози 4 1 1 2 

3. 
Хронічний бронхіт та хронічне 
обструктивне захворювання легенів 
пилової етіології 

3  1 2 

4. 
Вібраційна хвороба та нейросенсорна 
приглухуватість. Висотна та кесонна 
хвороба 

5 2 1 2 
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№  
з/п Тема усього л. п.з. с.р. 

5. 

Професійні хвороби, зумовлені 
впливом електромагнітного 
випромінювання та ультразвуку, дією 
несприятливих факторів виробничого 
мікроклімату 

3  1 2 

6. 
Професійні захворювання, пов’язані з 
перенапруженням окремих органів і 
систем 

3  1 2 

7. Професійна інтоксикація бензолом 4 1 1 2 

8. 
Інтоксикація аміно- та 
нітроз'єднаннями бензолу, окисом 
вуглецю 

3  1 2 

9. Професійні інтоксикації свинцем, 
миш’яковистим воднем 4 1 1 2 

10. Професійні хвороби органів дихання 
токсико-хімічної етіології 3  1 2 

11. Професійні токсичний гепатит та 
токсична нефропатія 2  1 1 

12. 

Професійні інтоксикації 
отрутохімікатами, що 
використовуються при 
сільськогосподарських роботах. 

2  1 1 

13. Професійні нейротоксикози 2  1 1 

 Підсумковий модульний контроль  3 - 1 2 
 Разом годин 45 6 14 25 

 
4. Тематичний план лекцій 

 
 №  
з/п Тема Кількість 

годин 
1. Тема 1. Загальні питання професійної патології 1 
2. Тема 2. Пневмоконіози 1 

3. Тема 4. Вібраційна хвороба та нейросенсорна 
приглухуватість. Висотна та кесонна хвороба 2 

4. Тема 7. Професійна інтоксикація бензолом 1 

5. Тема 9. Професійні інтоксикації свинцем, 
миш’яковистим воднем 1 
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 Всього 6 
 

5. Тематичний план практичних занять 
 

№ 
зп Практичні заняття Кількість 

годин 
1. Загальні питання професійної патології 1 
2. Пневмоконіози 1 

3. Хронічний бронхіт та хронічне обструктивне захворювання 
легенів пилової етіології 1 

4. Вібраційна хвороба та нейросенсорна приглухуватість. 
Висотна та кесонна хвороба 1 

5. 
Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного 
випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих 
факторів виробничого мікроклімату 

1 

6. Професійні захворювання, пов’язані з перенапруженням 
окремих органів і систем 1 

7. Професійна інтоксикація бензолом 1 

8. Інтоксикація аміно- та нітроз'єднаннями бензолу, окисом 
вуглецю 1 

9. Професійні інтоксикації свинцем, миш’яковистим воднем 1 

10. Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної 
етіології 1 

11. Професійні токсичний гепатит та токсична нефропатія 1 
12. Професійні інтоксикації свинцем, миш’яковистим воднем 1 
13. Професійні нейротоксикози 1 

 Підсумковий модульний контроль: диференційний залік 1 
Всього: 14 

 
6.Тематичний план самостійної роботи студентів 

 

№ 
з/п Види самостійної роботи 

Кіль 
кість 
годин 

1. Загальні питання професійної патології 2 
2. Пневмоконіози 2 

3. Хронічний бронхіт та хронічне обструктивне захворювання 
легенів пилової етіології 2 

4. Вібраційна хвороба та нейросенсорна приглухуватість. Висотна 
та кесонна хвороба 2 

5. Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного 
випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих факторів 2 
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виробничого мікроклімату 

6. Професійні захворювання, пов’язані з перенапруженням окремих 
органів і систем 2 

7. Професійна інтоксикація бензолом 2 
8. Інтоксикація аміно- та нітроз'єднаннями бензолу, окисом вуглецю 2 
9. Професійні інтоксикації свинцем, миш’яковистим воднем 2 

10. Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології 2 
11. Професійні токсичний гепатит та токсична нефропатія 1 

12. Професійні інтоксикації отрутохімікатами, що використовуються 
при сільськогосподарських роботах. 1 

13. Професійні нейротоксикози 1 
Підсумковий модульний контроль: диференційний залік 2 

Всього: 25 
 

7. Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до 
підсумкового контролю 

 
1. Профпатологія як клінічна дисципліна. Класифікація професійних 

захворювань. 
2. Історичні відомості щодо розвитку професійної патології. 
3. Організація профпатологічної служби і структура професійної 

захворюваності в Україні. 
4. Лікарська етика і питання медичної деонтології у професійній патології. 
5. Особливості клінічного обстеження і діагностики професійних 

захворювань. 
6. Організація та проведення попередніх і періодичних медичних оглядів 

працівників. 
7. Принципи профілактики професійних отруєнь і захворювань. 
8. Лікарсько-трудова експертиза при професійних захворюваннях, медична 

та трудова реабілітація. 
9. Класифікація пневмоконіозів. 
10. Силикоз: етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 

працездатності. 
11. Силікатози (каоліноз, азбестоз, талькоз, олівіноз, цементний, слюдяний 

пневмоконіози та ін.): етіологія, клініка, перебіг, лікування, рофілактика і 
експертиза працездатності. 

12. Металоконіози (сидероз, алюміноз, станоз, манганоконіоз та ін.): 
етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності. 

13. Карбоконіози (антракоз, графітоз, сажовий пневмоконіоз та ін.): етіологія, 
клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза працездатності. 

14. Пневмоконіози від змішаного пилу: етіологія, клініка, перебіг, лікування, 
профілактика і експертиза працездатності. 
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15. Пневмоконіози (антракосилікоз, сидеросилікоз, силікосилікатоз): 

етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності. 

16. Пневмоконіози електрозварювальників, шліфувальників: етіологія, 
клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза працездатності. 

17. Пневмоконіози від дії органічного пилу (бісиноз, багасоз): етіологія, 
клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза працездатності. 

18. Хронічний бронхіт пилової етіології: клініка, перебіг, лікування, 
профілактика і експертиза працездатності.  

19. Хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології: клініка, 
перебіг, лікування, профілактика і експертиза працездатності. 

20. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності при вібраційній хворобі.  

21. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності при нейросенсорній приглухуватості. 

22. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності при висотній хворобі. 

23. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 
працездатності при кесонній хворобі. 

24. Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного 
випромінювання. 

25. Професійні хвороби, зумовлені впливом ультразвуку. 
26. Професійні хвороби, зумовлені впливом дією несприятливих факторів 

виробничого мікроклімату. 
27. Професійна дискінезія. 
28. Хвороби периферичної нервової системи. 
29. Хвороби апарату опору і руху. 
30. Патогенез інтоксикації бензолом. 
31. Патолого-анатомічна картина інтоксикації бензолом. 
32. Клініка при інтоксикації бензолом. 
33. Лікування  інтоксикації бензолом. 
34. Експертиза працездатності при  інтоксикації бензолом. 
35. Профілактика при інтоксикації бензолом. 
36. Інтоксикації аміно- та нітроз'єднаннями бензолу: патогенез, патолого-

анатомічна картина, клініка, лікування, експертиза працездатності і 
профілактика. 

37. Інтоксикації окисом вуглецю: патогенез, патолого-анатомічна картина, 
клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 

38. Інтоксикації свинцем: патогенез, патолого-анатомічна картина, клініка, 
лікування, експертиза працездатності і профілактика. 

39. Інтоксикація миш'яковистим воднем: патогенез, патолого-анатомічна 
картина, клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
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40. Гострі токсичні ураження бронхолегеневого апарату: патогенез, 

патолого-анатомічна картина, клініка, лікування, експертиза 
працездатності і профілактика. 

41. Хронічні токсичні ураження бронхолегеневого апарату: патогенез, 
патолого-анатомічна картина, клініка, лікування, експертиза 
працездатності і профілактика. 

42. Професійний токсичнй гепатит: патогенез, патолого-анатомічна картина, 
клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 

43. Професійна токсична нефропатія: патогенез, патолого-анатомічна 
картина, клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 

44. Класифікації пестицидів. Клінічна картина інтоксикацій пестицидами. 
45. Інтоксикація фосфорорганічними з'єднаннями.    
46. Інтоксикація хлорорганічними з'єднаннями .   
47. Інтоксикація ртутьорганічними з'єднаннями.  
48. Інтоксикація карбам атами. 
49. Інтоксикація з'єднаннями, які містять миш'як.  
50. Інтоксикація піретроїдами. 
51. Інтоксикація марганцем: патогенез, патолого-анатомічна картина, клініка, 

лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
52. Інтоксикація ртуттю (меркуріалізм): патогенез, патолого-анатомічна 

картина, клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
53. Інтоксикація сірковуглецем: патогенез, патолого-анатомічна картина, 

клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
54. Інтоксикація тетраетил свинцем: патогенез, патолого-анатомічна картина, 

клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
55. Отруєння ціаністими з’єднаннями: патогенез, патолого-анатомічна 

картина, клініка, лікування, експертиза працездатності і профілактика. 
Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 

1) визначити наявність професійного захворювання, обумовленого фізичним 
навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем; 

2) формулювати попередній діагноз при професійному захворюванні, 
обумовленому впливом різних факторів виробничого середовища; 

3) призначати лікування, складати план індивідуальних профілактичних та 
реабілітаційних заходів при професійних захворюваннях. 

 
8. Методи навчання 

 
1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);   
2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики).  
При проведенні навчального процесу також використовуються наступні 
методи навчання:   
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§ пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;  

• словесні методи: джерелом знання є усне або друковане слово 
(розповідь, бесіда, інструктаж і ін.) 

• практичні методи: студенти одержують знання й уміння, виконуючи 
практичні дії (вправа, тренування, самоуправління). 

§ репродуктивний, (репродукція - відтворення) в основу якого покладено 
виконання різного роду завдань за зразком;   

§ метод проблемного викладу, котрий полягаєв тому, що викладач 
ставить проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими 
характеризується процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає 
в контролюванні послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, 
прогнозуванні наступних кроків викладача; цей МН реалізується шляхом 
навчання студентів на проблемних ситуаціях з метою успішної 
попередньої підготовки до майбутньої роботи в реальних умовах 
практичних лікувальних закладів;   

§ частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння 
окремими елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач 
формулює проблему, студенти – гіпотезу;   

§ дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем 
пошукової творчої діяльності студентів шляхом постановки нових 
проблем і проблемних завдань.  

§ методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами 
(лекції, самостійна робота, інструктаж, консультація);   

§ методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок 
(практичні заняття, контрольні завдання);   

§ методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 
§ наочні методи: джерелом знань є спостережувані предмети, явища, 

наочні приклади 
§ дискусійні методи. 

  
9. Методи контролю 

 
9.1. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 
знань, навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 
оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Формами поточного контролю є:  
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності;  
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  
в) розв’язання типових ситуаційних задач;  



13 
 
г) контроль практичних навичок. 
9.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
проводиться на останньому контрольному занятті у вигляді диф. заліку 
(тестові завдання на комп’ютері).  
       До ПК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні 
навчальної дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 
бали). Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 
навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
певного визначеного терміну.  
Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 
включати контроль теоретичної та практичної підготовки.  
 

10.  Схема нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти. 

  

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання 
засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 
виставляються оцінки за 4-ри бальною (національною) шкалою оцінювання. 
При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. 
Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною 
шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 1. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються диф. заліком) 
4-

бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-бальна 
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 
Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 
4,5 108 3,95 95 3,41 82 
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Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до диф. заліку становить 120 балів.  
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до диф. заліку становить 72 бали. 
Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 
оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), 
округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання 
нараховуються лише за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість 
балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 
їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до 
суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної 
діяльності. В жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може 
перевищувати 120 балів. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, 
яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під 
час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
контролю. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 
диф. заліку, становить 80 балів. 
Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – 
не менше 50 балів).  
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни:кількість 
балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність та за підсумковий контроль (диф. залік). 
Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за 
чотирибальною (традиційною) шкалою  
Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у 
національну шкалу оцінювання, але не навпаки. Таблиця 2. 
 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 
шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179  
Добре 

 

B 

150-159 С 
130-149 Задовільно 

 
D 

120-129 E 
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50-119  
Незадовільно 

FX 
0-49 F 

 
Критерії оцінювання. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 
здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною 
(традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання: 
- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал 

теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, 
основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, 
логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до 
тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 
навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, 
володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої 
літератури, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, 
висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 
теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними 
знаннями навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 
додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, 
виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 
пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при 
виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, 
не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, 
практичні навички не сформовані.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 
балів. 

 11. Методичне забезпечення 
 

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.  
2. Календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять.  
3. Зразки тестових завдань до занять. 
4. Тестові завдання до заліку.  
5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 
6. Конспекти лекцій з дисципліни. 
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7. Комп’ютерні тести за кожною темою і на ПМК для визначення 

залишкових знань з дисципліни. 
8. Індивідуальні завдання студентам в межах навчальної програми. 
9. Контрольні питання до занять. 
10. Питання до ПМК. 
11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 
12. Комп’ютерні слайди за темами. 
13. Інші матеріали (плакати, альбоми тощо). 

 

Індивідуальні завдання  
 

1. Організація профпатологічної служби і структура професійної 
захворюваності в Україні. 

2. Особливості клінічного обстеження і діагностики професійних 
захворювань. 

3. Класифікація пневмоконіозів. 
4. Антракоз серед робітників вугільних шахт. 
5. Хронічний бронхіт як професійна хвороба. 
6. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 

працездатності при висотній хворобі. 
7. Етіологія, клініка, перебіг, лікування, профілактика і експертиза 

працездатності при кесонній хворобі. 
8. Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного 

випромінювання. 
9. Професійні хвороби, зумовлені впливом ультразвуку. 
10. Діагностика професійних хвороб, спричинених функціональним 

перенапруженням. 
11. Асептичний некроз півмісячної кістки (хвороба Кінбека).   
12. Експертиза працездатності при  інтоксикації бензолом. 
13. Екстрена і невідкладна медична допомога при отруєнні окисом вуглецю. 
14. Діагностика залізонасиченої анемії внаслідок свинцевої інтоксикації. 
15. Експертиза працездатності при професійних гострих і хронічних 

хворобах органів дихання токсико-хімічної етіології 
16. Експертиза працездатності при професійних гострих і хронічних 

гепатитах та нефропатіях. 
17. Профілактика отруєнь пестицидами. 
18. Клінічна картина гострих нейроінтоксикацій (симптомокомплекс). 
 

12. Рекомендована література 
 

1. Базова література  
1. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної дисципліни 

«Професійні хвороби»». – К., ПВНЗ “Міжнародна  академія  екології  та  
медицини”. Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології. – К., 
2019. 
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2. Костюк І. Ф., Капустник В. А. Професійні хвороби: Підручник. – 2-е вид., 

переробл. і доп. - К.: Здоров'я, 2003. - 582 с. 
 
2. Допоміжна література  
1. Конституція України (1996 р).  
2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 із змінами від 21.11.02. 
3. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є.П. Желібо. - Львів: 

Новий світ, 2001.- 289 с. 
4. Кодекс законів України про працю. 
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р № 1232. 
6. НПАОП 0.00-4.35-04 "Порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1112 від 
25.08.2004 р. 

7. О.В. Нам’ятов. Комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни 
«Охорона праці в галузі». – К., ПВНЗ “Міжнародна  академія  екології  та  
медицини”, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 2016. 

8. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної дисципліни 
«Екстрена і невідкладна медична допомога» Кафедра внутрішньої 
медицини з курсом ендокринології. – К., 2018. 

9. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної дисципліни 
«Медицина надзвичайних ситуацій». Кафедра соціально-гуманітарних 
дисциплін. – К., 2017. 

 
3. Інформаційні ресурси:  
1. Бібліотека Академії. 
2. Інтернет. 
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни на кафедрі. 
4. Консультації викладача щодо використання навчально-методичних 

матеріалів і рекомендованої літератури.  
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