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2. Анотація до курсу
Дисципліна «Гігієна та екологія» спрямована на формування у студентів знань щодо факторів 
навколишнього середовища, їх відповідності гігієнічним нормативам, вивчає оцінку впливу негативних 
факторів довкілля на організм лю дини і здоров ’я населення, вміння надавати в практичній діяльності лікарів 
профілактичних рекомендацій  для збереж ення і зміцнення здоров’я пацієнтів. Д л я  у с п іш н о г о  н а в ч а н н я  та  
о п а н у в а н н я  к о м п е т е н т н о с т я м и  з д и с ц и п л ін и  « Г іг іє н а  т а  е к о л о г ія »  с т у д е н т у  н е о б х ід н о  о п а н у в а т и  
н а с т у п н і  ї ї  р о зд іл и :  Загальну гігієну, що вивчає загальну теорію  і методологію гігієни та екології людини, 
історію гігієни, принципи гігієнічного нормування загальні питання гігієни повітря, сонячної радіації, 
клімату, мікроклімату, погоди, освітлення, грунту, води, особистої гігієни тощо. Комунальну гігієну, 
щ о досліджує проблеми гігієни населених пунктів та громадських будівель, водопостачання й атмосферного 
повітря, санітарної охорони грунту і водоймищ, нормування екологічних і гігієнічних чинників 
навколишнього середовища, які впливаю ть на здоров’я населення. Гігієну харчування -  це наука про вплив 
на здоров’я різних груп населення енергетичної цінності та якісного складу харчових продуктів, 
обгрунтування нормативів і рекомендацій щодо організації раціонального харчування, вимог до 
профілактики харчових отруєнь та аліментарних захворювань. Гігієну праці, що вивчає вплив на здоров 'я  
людини умов та чинників виробничого середовищ а і трудової діяльності, розробляє гігієнічні нормативи і 
рекомендації з метою профілактики професійних отруєнь та захворювань, оптимізації умов праці, 
підвищення її ефективності, запобігання втомі і перевтомі. Радіаційну гігієну, що висвітлює питання впливу 
на здоров’я різних контингентів населення іонізуючої радіації природного і техногенного походження; 
розробляє гігієнічні нормативи і заходи щодо профілактики та її негативної дії. Гігієну дітей та підлітків, 
ндо вивчає й розробляє гігієнічні нормативи та рекомендації з питань впливу на здоров’я дітей і підлітків 
умов виховання, ф ізичної культури, харчування, режиму навчальної й трудової діяльності, запобігання вадам 
психічного і фізичного здоров ’я. Гігієну екстремальних станів і військову гігієну, що вивчає 
безпосередній та в іддалений негативний вплив на гігієнічні показники довкілля й здоров’я населення 
природних та техногенних аварій, катастроф і надзвичайних станів, а також  специфічних умов перебування 
та праці військовослужбовців й інших формувань у повсякденних та екстремальних ситуаціях. Дисципліна 
"І і гієна та екологія” : є основою  використання сприятливих оздоровчих факторів навколишнього середовища 
для /зміцнення здоров’я лю дини, загартування організму; закладає основи вивчення студентами 
навколишнього середовища як дж ерела  етіологічних факторів та етіологічних факторів ризику виникнення і 
розповсюдження захворювань; на підставі вивчення впливу факторів навколишнього середовища на організм 
і здоров’я закладає основи здорового способу життя, профілактики захворювань, майстерності діагностики 
захворювань. Дисципліна «Гігієна та екологія» інтегрована з відповідною робочою  програмою. Робоча 
навчальна програма дисципліни складена на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за 
спеціальністю «Лікувальна справа» (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №
239: від 16 квітня 2003 р.).______________________________ __________________________________________________________
_■ ч _____________________________________3. Мета та цілі курсу____________________________________________
1. Мета вивчення дисципліни “Гігієна та екологія” (кінцеві цілі) визначена на основі освітньо- 
профееійнЬї програми підготовки лікаря за фахом “Лікувальна справа”. Мета курсу -  формування у 
майбутніх'фахівців знань, умінь та компетенцій для забезпечення ефективної оцінки впливу на 
організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля та розробки профілактичних та 
оздоровчих заходів, спрямованих на ліквідацію або зменшення до безпечних величин впливу 
негативних чинників для збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань._____________
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2, Цілі нормативної дисципліни “Гігієна та екологія” : Після проходження курсу студент повинен 
вміти аналізувати стан навколишнього середовища, оцінювати вплив його факторів на здоров’я 
різних груп населення, обгрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань.______________

4. Результати навчання (компетентності)
Після завершення вивчення дисципліни “Гігієна та екологія” студент повинен вміти: - ПГІООЗ 
Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров’я різних груп 
населення - ПП007 Демонструвати володіння методами гігієнічної оцінки впливу факторів 

;навколишнього середовища на здоров’я населення - ПП010 Інтерпретувати основні закони 
; гігієнічної-науки та загальні закономірності зв’язку здоров’я з факторами і умовами середовища 
■життєдіяльності - ПП011 Обґрунтувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань інфекційного 
походження - ПП012 Планувати заходи з дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та 

^впроваджувати їх в практику охорони здоров’я - ПП013 Планувати організаційні та змістовні заходи 
щодо запобіжного та поточного санітарного нагляду - ПП045 Узгоджувати плани проведення 
профілактичних заходів з планами розвитку територіальних, адміністративних та виробничих 
одиниць - ПП048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв 
оцінки стану здоров'я населення - ПП071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у 
відповідності до основ чинного законодавства України._____________________________________________

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу
Організація навчального процесу здійсню ється за кредитно-трансферною системою  навчання, заснованої на 
поєднанні модульних технологій навчання та кредитів оцінки -  одиниць виміру навчального навантаження 
студента, необхідного для засвоєння модулю.
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом також є:
- практичні заняття;

- самостійна робота студентів (СРС). Поточна навчальна діяльність студентів оцінюється на кожному
практичному / ’занятті у відповідності з його конкретними цілями та під час виконання студентами 
індивідуальної роботи. П ідсумковий контроль засвоєння модулю на основі практичних занять та самостійної 
роботи здійснюється по його заверш енню  у формі заліку. О цінка успішності студента з дисципліни є 
рейтинговою і виставляється за багатобальною  ш калою за системою  ECTS.______________________________________
В ид занят т я Загальна кількіст ь годин
Лекції 10

О знаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс 

(рік навчання)
Нормативний/

вибірковий
М нормативний

Темат ика курсу

: ема, план
Ф орм а
заняття

Література
Завдання, 

год
і Л І! ієна як наука. 
Екологія як наука, 
гіавк» і и і і і ж  середовище 
таДДоров'Я людини. 
Біосфера та її гігієнічне 
Значення. Віоетичні 
аспекти та питання 
б іобе я іе к н ле мату рації 
біосфери.

лекція 1. Гігієна та екологія: Підручник /За редакцією В.Г. Бардова.- Вінниця: 
Нова Книга, 2006. -  720 с.
2. Загальна гігієна: пропедев-тика гігієни: Підручник/ Є.Г. Гончарук, Ю.1. 

Кундісв, В.Г. Бардов та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. -  К : Вища шк., 1995. -  
552 с.
3. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 

І.І.Даценко, Р.Д.Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров'я», 2004.
-  792 с.
4. Основи екології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. 

Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.Вінниця: Нова Книга, 2013. - 
424 с.
5. Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і тестах: навч. посіб

В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Д.О. Ластков, С.1. Гаркавий та ін. К : 
ВСВ «Медицина», 2012. - 2 0 8  с. _______________________________________

2.Гігієна погоди та 
клімату. Акліматизація, 
геліометеотропні реакції 
та їх профілактика, 
бїоетичні засади оцінки 
вплибуклімато- 
п о г о я й и х  умов на 
здоров'я людини.

лекція 1. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В.Г. Бардова. -  Вінниця: 
Нова Книга, 2006. -  720 с.

2. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я», 2004. -  
792 с.

3. Основи екології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г.
Бардов. В.1. Федоренко, Е.М. Білецька та ін.Вінниця: Нова Книга, 2013. - 
424 с. _______________________________



3.Актуальні питання 
комунальної гігієни 
(проблеми урбанізації, 
гігієна житла, 
мікроклімату, 
о с в і тл е н н я, о пал е н н я, 
вентиляції, води та 
водопостачання, грунту, 
очистки населених 
місць, біобезпека 
житла).

лекція 1. Комунальна гігієна. За ред. Гончарука Є.Г. Підручник. Київ, 
«Здоров'я», 2003. - 728 с.
2. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В.Г. Бардова. -  Вінниця: 
Нова Книга, 2006. -  720 с.
3. 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.
4. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1.
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я», 2004. ..
792 с.

2

4.Актуальні питання 
гігієни праці, біобезпека 
в гігієні праці.

;■ і V  ■*; ,  _

лекція 1. Гігієна праці: Підручник 40.1.Кундієв, О.ІІ.Яворовський, 
А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. ПАН України, НАМИ України, проф. 
Ю.І. Кундієва. чл-кор. ПАМП України проф. О.П.Яворовського.- К.: ВСВ 
“Медицина”, 201 І.-  904с.
2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник 
/За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Яворовського. -  К.: «Медицина», 2009. -  176 
с.

2

5. А ктуал ь н і п ита ння 
гігієни дітей і підлітків. 
Питання біоетики та 
біобезгіеки в гігієні дітей 
та підлітків.

лекція 1. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я», 2004. -  
792 с. 2

6.Харчування як фактор 
здоров’я. Питання 
біобезгіеки в гігієні 
харчування.

лекція 1. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; у 2 кн. -  Кн. 2 /  

За ред. проф. В.І. Ципріяна. К.: Медицина, 2007. -  544 с.
2. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я», 2004. -  
792 с.

2

7.Гігієна лікувально- 
профілактичних закладів 
та профілактика- 
в н у тр і ш н ь о л і к ар н я н и х 
інфекцій. Питання біо
безгіеки в діяльності 
лікувально-профілак
тичних закладів.

лекція 1.Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології, і.І. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я». 2004. -  

792 с.
2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник 

/За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Яворовського. -  К.: «Медицина», 2009. -  176 
с.

2

8.Актуальні питання 
радіаційної гігієни. 
Питання біоетики та 
біобезпеки при засто
суванні іонізуючого 
випромінювання.

лекція 1.Радіаційна гігієна: Підручник /  За редакцією проф. В.Я. Уманського та 
проф. С.Т. Омельчука. Донецьк: Норд-Прес, 2009. -  143 с.
2.Радіаційна гігієна: Підручник для лікарів-інтернів та лікарів слухачів. 
В.О. Мурашко, Д.С. Мечев, С.Т. Омельчук та ін. Вінниця: Нова Книга, 
2013. - 376 с.

2

9.Основи організації 
с а н і та рн о -  г і г і є н і ч н и х 
заходів у Збройних 
силах України при 
надзвичайних станах 
мирного часу та у 
воєнний час. Гігієна 
польового розміщення 
в і йс ь к та насел ен ня.

лекція 1.Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров’я». 2004. -  

792 с.
2.Пряхин В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях 
мирного и воєнного времени: учебник для сред. Спец, 
Заведений /  В.Н. Пряхин, С.С. Соловьёв. -  М.: Издательство «Экзамен», 
2006.-381 с.
3.Шоботов В.М. Цивільна оборо-на: Навчальний посібник: Вид 2-ге, 
перерос. -  К.: Центр нав-чальної літератури, 2006.-438 с.
4. Основи організації медичного забезпечення населення за умов 
надзвичайних ситуацій. Вип.2 /  Під аг. Ред.. В.В Дурдинця. 
В.О. Волошина. -  Київ: «Медекол» МНІЦ БЮ-ЕКОС МНС та НАН 
України, 1999.-203 с.

2

Ю.'Основи організації та 
проведення санітарного 
нагляду і медичного 
контролю за 
харчуванням та 
водопостачанням 
особового складу 
Збройних сил України у 
польових умовах.

лекція 1 .Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.1. 
Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  Київ: «Здоров'я», 2004. 
-  792 с.
2.Трохимчук В.В., Сирота П.С., ГринчукІ.Г., Лотоцький В.В. 
Екстремальна і військова фармація: Навчальний посібник / За ред. д-ра 
фарм. наук, проф. В.В. Трохимчука. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2003,- 
332 с.
3.Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології/ 
Андрейчин М.А.. Копча B.C., Крушельницький О.Д., Нарожнов В.В.- 
Тернопіль: Укрмедкнига. 2002.- 270 с.
4.Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І. та ін. Медицина катастроф. -  
К.. Здоров’я, 2001 .-350 с.

2



З.ГутТ.М. Практикум з військово-медичної підготовки. -  К.; Здоров’я.
2001.-92 с.
6. Медицина катастроф: Виробниче навчання /І.В. Кочін, Г.О. Черняков.
П.І. Сидоренко: За ред. 1.В. Кочіна -  К.; Здоров’я, 2008.-724 с.
7.Пашко К.О. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях. -  
Тернопіль; Укрмедкнига. 2005. - 3 1 2  с.
8.Бадюк М.І., Левченко Ф.М., Токарчук В.П., Солярик В.В. та ін.
Організація медичного забезпечення військ: Підруч. [для студ. виш. мед. 
закл. освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації] / За ред. професора Паська 
В.В. -  К.: “МП Леся”, 2005. -  425 с.
9.Організація надання невідкладної медичної допомоги у військових 
частинах (закладах) Збройних Сил України: методичні рекомендації/ [2-е

_______ ;_____________ ______________ вид., перероб. і доп.]// [Автори...]. -  ГВМКЦ «ГВКГ». -  К.:, 2014. -  144 с
У навчальному процесі при викладанні дисципліни “Гігієна та екологія” використовуються традиційні методи навчання: 
(ЬювеснГ(бесша), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (виконання практичних робіт, розв’язання ситуаційних 
задйч для вироблення вмінь і навичок). Методи навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально ілюстративний, 
Проблемного викладу, пошуковий, дослідницький, методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 
методи контролю і самоконтролю (контроль і корекція з боку викладача, самоконтроль і самокорекція, взаємоконтроль і
взаємокорекція).___________________ _____ ____________ __  __________________ _____

__________ _________________________________ Змістовний модуль 1____________
_ І ___________________ І наприклад [1-5] ~ [ З г ід н о р о зк іа д у________________

_______________________ 6. Система оцінювання курсу_______________________________________
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, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -- 4, «задовільно» -  3. «незадовільно» -  2), отримані студентами, 
виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є 'залік.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 
студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з 
практичної підготовки). 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 заліком)

4-бальна 200- бальна 4-бальна 200- бальна 4-бальна 200- бальна 4-бальна 200- бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4.47 179 3,94 158 3,42 137
4.97 199 4.45 178 3,92 157 3,4 136
4.95 198 4.42 177 3.89 156 3,37 135
4.92 197 4.4 176 3.87 155 3.35 134
4.9 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133

4.87 195 4.35 174 3,82 153 3,3 132
4.85 194 4.32 173 3,79 152 3.27 131
4.82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4.8 192 4,27 171 3,74 150 3.22 129

4.77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4.75 190 4.22 169 3.7 148 3.17 127
4.72 189 4.19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4.17 167 3.65 146 3,12 125

4,67 187 4.14 166 3.62 145 3,1 124
4.65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123

, 4,62 185 4.09 164 3,57 143 3,05 122
4.6 184 4.07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
' ! 4.55 182 4.02 161 3,5 140

4,52 181 3,99 160 3,47 139 Менше 3 Недостатньо

4,5 180 3,97 159 3,45 138



Максимальна ктькіЬть балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до ПК становить 
120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до екзамену 
становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною), шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 
арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
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 модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін,
що заверш ую ться ІСПИТОМ диференційованим  заліком ))

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
балы іа 
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 1 19 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 1 13 4,16 100 3.62 87 3.08 74

4,66 1 12 4,12 99 3.58 86 3,04 73
4.62 1 1 1 4.08 98 3.54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3.49 84 Менше

34.54 109 3.99 96 3,45 83 Недостатньо
4.5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння студентом 
знань . становить 80 балів.

Таблиця 3. Ш кала оцінювання д и ф ер ен ц ій о в а н о го  (ісп и ту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми 
балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність 
(Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

В им оги до письм ово їроботи
Практичні заняття

Підсумкова пи сьм ова робота виконується у формі контрольної роботи.
_____________М одуль 1_______________________________

Аудиторна робота
^Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т І -4 сума Т5-
Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на п а р а х -  5 
Реферат -  15 ;__

Робота на парах -  5
Реферат -  15

50
Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів. __ _  _________________________________________________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійсню ється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успіш ності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та  бали підсумкового контролю. При цьому о б о в ’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та  запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планш етом чи іншими мобільними пристроями під час заняття



(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше
зданого теоретичного і практичного матеріалу.____________________________________
___ __________________________________8. Рекомендована література______________________________
Базова
1. Конституція України.
2. Основи законодавства України про охорону здоров’я.
3. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
4. Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В.Г. Бардова. -  Вінниця: Нова Книга, 2006. -  720 с.
5. 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.
6. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. 1.Г. Даценко, Р.Д. Габович. Підручник, 2 видання. -  
Київ: «Здоров’я», 2004. -  792 с.
7. Основи екології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г: Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька та 
ін.Вінниця: Нова Книга, 2013. - 424 с.
8. Радіаційна: гігієна: Підручник /' За редакцією проф. В.Я. Уманського та проф. С.Т. Омельчука. Донецьк: Норд-Прес,
2009. -  143 с. : «*.
9. Комунальна гігієна. За ред. Гончарука Є.Г. Підручник. Київ, «Здоров'я», 2003. - 728 с.
10. Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я. За ред.: В.Ф. Москаленко, В.Г’. Бардова, О.П. Яворовського. -  Вінница: Нова Книга, 2012. - 200 с.
11. Гігієна та екологія в термінах, схемах, таблицях і тестах: навч. посіб В.Ф. Москаленко. О.П. Яворовський. Д.О. 
Ластков. С.ї. Гаркавий та ін. К.: ВСВ «Медицина», 2012. -  208 с.
12. Радіаційна гігієна: Підручник для лікарів-інтернів та лікарів слухачів. В.О. Мурашко, Д.С. Мечев. С.Т. Омельчук та 
ін. Вінниця: Нова Книга, 2013. - 376 с.
13. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; у 2 кн. -  Кн. 2 / За ред. проф. В.І. Ципріяна. К.: Медицина.
2007. - 544 с.
14. Гігієна праці: Підручник /Ю.І.Кундієв, О.П.Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, НАМН 
України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського,- К.: ВСВ “Медицина”, 201 1.- 904с.
15. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник /За ред. В.Ф.Москаленка. О.П.Яворовського. -  
К.: «Медицина». 2009. -  176 с.
16. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загальною ред. Даценко 1.1. -  Львів, 2001. -  472 с.
17. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (гігієнічні, епідеміологічні та мікробіологічні аспекти) / за редакцією 
В.Ф. Москаленка -  К.: «Здоров’я», 2013. -  160 с.
18. Цивільний захист: підручник для студентів вищих навч. закладів IV рівня акред./П.В.Олійник. С.Т. Омельчук. 
В.В. Чаплик та ін. -  Вінниця: Нова книга, 2013,- 328 с.
19.Чаплик В.В. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / Чаплик В.В., 
Олійник П.В.,;Омельчук С.Т. -  Вінниця: Нова книга, 2012.- 352 с.
20. Гігієна. Навчальний посібник до практичних занять для студентів медичних факультетів в.н.з./ / В.Я. Уманський. 
Д.О. Дастков. А.М. Безсмертний. Н.Ф. Іваницьката інші. -  Донецьк. 2004.-е.269-303.
21. Пряхин В.Н, Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и воєнного времени: учебник для сред. 
Спец. Заведений / В.Н. Пряхин. С.С. Соловьёв. -  М.: Издательство «Экзамен», 2006.-381 с.
22.Трохимчук В.В.. Сирота П.С.. Гринчук І.Г., Лотоцький В.В. Екстремальна і військова фармація: Навчальний посібник 

За ред. д-рафарм. наук. проф. В.В. Трохимчука. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.- 332 с.
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