
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Гігієна з основами екології» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основи розуміння значення профілактичної медицини та охорони 

навколишнього середовища для збереження та зміцнення здоров’я 
населення. Вивчення основ гігієни та екології, спеціальних питань 

гігієни аптек і фармацевтичних підприємств, екологічних проблем 

довкілля, пов’язаних, зокрема, з виробництвом ліків, необхідне 
майбутнім магістрам фармації для розуміння закономірностей впливу 

навколишнього середовища на індивідуальне та популяційне здоров’я, 

забезпечення належних умов праці, організації й дотримання санітарно-

гігієнічного, протиепідемічного режиму в аптечних закладах, на 
фармацевтичних підприємствах, а також опрацювання, впровадження 

профілактичних заходів зі збереження здоров’я та охорони довкілля. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування у студента теоретичних знань з гігієни, зокрема гігієни 

аптечних закладів і фармацевтичних підприємств, та екології; 
опанування студентом практичних умінь та навичок, спрямованих на 

здійснення профілактичних заходів зі зміцнення здоров’я людини та 

збереження довкілля від забруднення, застосування набутих знань й 
умінь у своїй практичній професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Забезпечити засвоєння здобувачем комплексу знань з теоретичних 

основ гігієни та екології, як наук (термінологія, закони, методи, 

принципи гігієнічного нормування); - оволодіння знаннями та вміннями 
проведення санітарно-гігієнічної оцінки виробничого середовища 

аптечних закладів і фармацевтичних підприємств, еколого-гігієнічної 

оцінки стану довкілля; - опанування практичними навичками 

організації ефективної профілактичної роботи, необхідними при 
виконанні професійних обов’язків та застосування їх на практиці. 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Навики 

здійснення безпечної діяльності та охорони навколишнього 
середовища, розуміння необхідності та дотримання правил безпеки 

життєдіяльності. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконаних робіт. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу 

серед населення з метою профілактики захворювань та поліпшення 
здоров’я. Знати та дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму, 

вимог техніки безпеки при здійсненні професійної діяльності. 

Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності. Уміти використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології, працювати в 

комп’ютерних мережах та створювати бази даних.   

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет і завдання гігієни. Значення гігієни в практичній роботі 

фармацевта. Гігієна повітря. Гігієна ґрунту. Гігієна води. Гігієна 

харчування. Гігієна праці в аптечних установах. Особиста гігієна 

Санітарна освіта.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Базові знання з медичної біології, техніки лабораторних робіт, основи 

мікробіології та інтегрується з цими дисциплінами. 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використані під час вивчення 

технології ліків організації та економіки фармації, фармакогнозії  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Гігієна та екологія / Бардов В. Г. (за ред.).2020. 472 с. 

Основи екології та профілактична медицина: підручник / 

Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко та ін. 

К., 2017. 472 с. 

Дикий І.Л., Літаров В.Є., Сілаєва Л.Ф. Основи загальної та 

фармацевтичної гігієни: навч. посіб. Х.: Золоті сторінки, 2003. 

Накази та інструкції МОЗ України. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №17, стенди, монітор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач  Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 



Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


