
Календарно-тематичний план практичних занять з дисципліни "Гігієна та екологія» для 

студентів 6 курсу медико-психологічного факультету  на весняний семестр 2017-2018 н.р. 

 
№ 

п/п 

Назва теми  Кільк. 

годин 

Дата 

1. Методологія гігієни. Психогігієна як розділ гігієни та психології. Методи 

гігієнічних та психогігієнічних досліджень. Планування СПРС. 

 

2,5 

09. 01.18 

13. 03.18 

11.04.18 

02.05.18 

2 Методика нутриціологічної корекції харчового статусу та 

аліментарноасоційованих порушень соматичного та психічного статусу. 

 

2,5 

09. 01.18 

13. 03.18 

11.04.18 

    02.05.18 

3. Лікувальне харчування, характеристика, призначення, основні принципи, 

організація.  Характеристика традиційних дієт лікувального  та дієтичного 

харчування.  Психонутрієнтологія. 

 

2,5 

10. 01.18 

14. 03.18 

12.04.18 

03.05.18 

 

4. 

 

Харчові отруєння. Профілактика  виникнення харчових отруєнь у ЛПЗ. 

 

2,5 

10. 01.18 

14. 03.18 

12.04.18 

03.05.18 

5. Вода як чинник здоров'я. Гігієнічна оцінка якості та безпеки питної води. 

Використання води з оздоровчою та лікувальною метою. 

 

2,5 

11. 01.18 

15. 03.18 

13.04.18 

04.05.18 

6. Гігієнічний нагляд за лікувальними та лікувально -  профілактичними 

оздоровчими закладами. 

 

2,5 

11. 01.18 

15. 03.18 

13.04.18 

04.05.18 

7. Методи визначення та оцінки фізичного і психічного розвитку та 

соматичного здоров я дітей і  підлітків. 

 

2,5 

12. 01.18 

16. 03.18 

16.04.18 

07.05.18 

8. Методика гігієнічної оцінки умов навчання і виховання дітей та підлітків, 

організації навчально-виховного процесу у закладах освіти різного типу. 

 

2,5 

12. 01.18 

16. 03.18 

16.04.18 

07.05.18 

9. Методика гігієнічної оцінки виробничого середовища та його впливу на 

здоров'я та психологічний стан працюючих. Профілактика професійних 

захворювань та виробничообумовлених порушень психічного статусу. 

 

2,5 

15. 01.18 

19. 03.18 

17.04.18 

08.05.18 

10. Методика гігієнічної оцінки та профілактики променевого навантаження 

на організм людини в місцях проживання, виробничої діяльності та 

лікувальних закладах. Методи і засоби зниження і профілактики 

негативного впливу. 

 

 

2,5 

15. 01.18 

19. 03.18 

17.04.18 

08.05.18 

11. Гігієнічні основи здорового способу життя.   

2,5 

16. 01.18 

20. 03.18 

18.04.18 

10.05.18 

12. Роль лікаря - психолога у вирішенні проблем сьогодення.                 

Підсумковий модульний контроль 

 

2,5 

16. 01.18 

20. 03.18 

18.04.18 

10.05.18 

                                                                                             

                                                                                                                              Всього 30 годин 

 

 

Завідувач кафедри гігієни та екології №4, 

доцент                                                                                                                      Н.В.Велика     

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

самостійної роботи студентів (СРС)  6 курсу  

медико-психологічного факультету 

 у  2017-2018 н.р.  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кіль-

кість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять - 

теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок. 
5 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і 

практичних занять: 

2.1. Оцінка індивідуального харчового 

статусу, аліментарноасоційованих 

порушень соматичного і психічного 

статусу.  Аліментарна корекція порушень. 

Розробка моделі індивідуального 

харчування. 

5 Захист 

2.2. Ендемічний йоддефіцит, критерії оцінки, 

вплив на нервову систему, розумовий 

розвиток, інтелектуальні можливості. 

Профілактика йод дефіциту в Україні. 

1 

Поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль 

2.3. Лікувальні мінеральні води. Склад, 

властивості, показання та протипоказання 

до застосування. Практика застосування у 

роботі медичного психолога. 

1 

Поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль 

2.4. Застосування  спецій та ароматичних 

приправ до страв для гармонізації  

психосоматичного стану людини. 
1 

Поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль 

2.5. Дієтологічна підтримка онкологічних 

хворих. 
1 

Поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль 

2.6. Лікувально-профілактичне харчування 

працівників шкідливих виробництв. 
1 

Поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль 

РАЗОМ: 15  

 

 

Завідувач  кафедри гігієни та екології №4, 

доцент                                                                                                       Н.В.Велика     



 

 

РОЗКЛАД  

                                                                                                                                

проведення ПМК з дисципліни  ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ 

для студентів 6 курсу медико - психологічного      факультету 

у весняному семестрі 2017 -2018 н.р. 

 

 

 

Номер групи 

 

 

Дата 

 

Час проведення 

 

Викладач 

1 20.03.18 11-13 доц. Велика Н.В. 

2 10.05.18 11-13 доц. Велика Н.В. 

3 18.04.18 11-13 доц. Велика Н.В. 

4 16.01.18 11-13 доц. Велика Н.В. 

 

 

 

 

Завідувач  кафедри  гігієни  та екології №4, 

доцент                                                                                                    Н.В.Велика    

 

  
 

 

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ     З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»           

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми. При засвоєнні кожної теми модуля за поточну 

навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною 

шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількостей тем у модулі:                           

«5»   -   10 балів 

«4»   -  8 балів 

«3»   -  5 балів 

«2»   -  0 балів 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

дорівнює 120 балів.  

 Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 

дорівнює 60 балам. 

Оцінювання самостійної роботи: 

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить 

від обсягу і значимості, але не більше 10 балів. Ці бали додаються до суми балів, 

набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 
 

 



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ                                

З ДИСЦИПЛІНИ „ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Підсумковий модульний контроль 

Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і 

включає контроль теоретичної і практичної підготовки.                                                                     

 Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю  

дорівнює - 80. Оцінка тестів, задачі та кожного контрольного питання 

проводиться за системою ESTS та традиційною шкалою. 

Оцінка тестів 

 
Оцінка Кількість вірних відповідей Бали 

«5» 18-20 20 

«4» 15-17 15 

«3» 12-14 10 

«2» 11  і менше  0 

Оцінка теоретичних питань і задачі 

Повні та правильні відповіді на 3 теоретичні питання і задачу оцінюються в 

60 балів (15*4) - «відмінно»; правильні, але недостатньо повні - 52 бали (13*4) - 

«добре»; правильні, неповністю правильні, або неповні - 40 балів (10*4) - 

«задовільно»; неправильні відповіді, або відсутність відповідей - менше 40 балів - 

«незадовільно». Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, 

якщо студент набрав не менше 50 балів.  

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ПМК 

З ДИСЦИПЛІНИ „ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ  6 КУРСУ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

1. Гігієна як наука, її місце в роботі медичного психолога. Мета, завдання та 

методи досліджень. Розвиток гігієни в Україні. Принципи гігієнічного 

нормування. 

2. Основні напрямки наукових досліджень сучасної гігієни. Основи 

законодавства України про охорону здоров'я та санітарно-епідеміологічне 

благополуччя населення. 

 

3. Екологія та гігієна навколишнього середовища: мета, завдання, методи 

досліджень, основні напрямки, роль у збереженні здоров'я та профілактиці 

захворювань. Екологічна психологія. Психогенні фактори довкілля. 

4. Навколишнє середовище та здоров'я. Фактори ризику та їх профілактика. 

Поняття про комбіновану, комплексну та поєднану дію чинників 

навколишнього середовища на здоров'я людини. 



5. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології. Основи психогігієни  та 

психопрофілактики. 

6. Гігієнічні аспекти здорового способу життя. Гігієнічні принципи 

загартовування. Гігієнічна характеристика природних методів оздоровлення та 

психологічного розвантаження (водних, повітряних, кольоротерапії, 

арттерапії, інших) і їх роль у збереженні здоров'я, психічної рівноваги та 

профілактиці захворювань. 

7. Сонячна радіація та її гігієнічне значення (спектр сонячного випромінювання, 

характеристика фізичних властивостей, біологічної дії, вплив на 

психологічний статус, прилади та одиниці вимірювання, можливі зрушення у 

стані здоров'я та захворювання). Використання з лікувальною, 

профілактичною, оздоровчою метою. 

8. Освітлення та здоров'я. Гігієнічні вимоги до освітлення. Методики вивчення і 

оцінки природного та штучного освітлення. Зрушення у стані здоров'я, в тому 

числі психічного, а також захворювання, що виникають в умовах 

недостатнього та надмірного освітлення. 

9. Атмосферне повітря, складники, властивості, вплив на організм. Джерела 

забруднення атмосферного повітря. Способи охорони атмосферного повітря 

від забруднень. 

10. Вентиляція приміщень та її гігієнічне значення. Показники якості повітря та 

ефективності вентиляції у приміщенні. 

11. Мікроклімат приміщень та його гігієнічне значення. Класифікація 

мікроклімату. Гігієнічні основи оцінки мікроклімату приміщень. Вплив 

мікроклімату на здоров'я та психічний статус особи, колективу, основні 

профілактичні заходи. 

12. Клімат та здоров'я населення (визначення, класифікація, кліматоформуючі та 

кліматохарактеризуючі фактори, їх гігієнічна характеристика). Вплив клімату 

на психічне здоров'я. 

13. Акліматизація людини (види, фактори, що впливають на акліматизацію, 

гігієнічні рекомендації). Особливості акліматизації у південних широтах. 

14. Погода і здоров'я населення (визначення, класифікація, погодоформуючі та 

погодохарактеризуючі фактори, вплив на організм людини та психічне 

здоров'я). Геліометеотропні реакції та їх профілактика. 

15. Водопостачання та здоров'я населення, гігієнічні вимоги до питної води. 

Заходи з санітарної охорони водоймищ. Гігієнічні основи водопостачання 

населених місць. 

16. Показники забруднення води патогенною мікрофлорою, неорганічними та 

органічними хімічними речовинами, радіоактивними речовинами. 

17. Очистка води (види, методи, засоби та прийоми, обладнання). Показники 

якості очистки води. Табельні засоби контролю за якістю води у польових 

умовах. 

18. Знезараження води (методи, засоби та прийоми). Показники якості 

знезараження питної води. 

19. Гігієнічне значення ґрунту. Показники санітарного стану ґрунту. Заходи щодо 

санітарної охорони ґрунту. 



20. Урбанізація та проблеми охорони здоров'я. Гігієна планування та забудови 

населених місць. Гігієнічне значення зелених насаджень. Вплив забудови та 

озеленення населених місць на психічне здоров'я населення. 

21. Гігієнічні вимоги до житла. Вплив житлових умов на стан загального та 

психічного здоров'я та працездатність людини. 

22. Гігієнічні принципи раціонального харчування, Показники адекватності  та  

збалансованості  харчування. 

23. Методи вивчення оцінки харчування населення, окремих груп, 

індивідуального харчування. Фізіологічні норми потреби в основних харчових 

речовинах та енергії різних груп населення. 

24. Фізіолого-гігієнічне значення білків у харчуванні людини, основні джерела, 

потреби. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком білків та їх 

профілактика. 

25. Фізіолого-гігієнічне значення вуглеводів у харчуванні людини, основні 

джерела, потреби. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком 

вуглеводів та їх профілактика. 

26. Фізіолого-гігієнічне значення жирів у харчуванні людини, основні джерела, 

потреби. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком жирів та їх 

профілактика. Ознаки псування жирів. Рафіновані і перегріті жири та їх 

гігієнічне значення. 

27. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів у харчуванні людини. Проблема 

гіповітамінозів в Україні, основні причини, шляхи вирішення. 

28. Гігієнічне значення макро- та мікроелементів у харчуванні людини. 

Захворювання, що зумовлені дефіцитом та надлишком мікроелементів. 

Проблеми гіпомікроелементів в Україні та шляхи їх вирішення. Поняття про 

біогеохімічні провінції. Профілактика біогеохімічних ендемій. 

29. Нутриціологічна та гігієнічна характеристика молока та молочних продуктів, 

значення в раціональному, лікувально-профілактичному харчуванні. 

Кисломолочні продукти та їх лікувальне значення. Захворювання, що 

пов’язані із споживанням недоброякісних молочних продуктів. Фальсифікація 

молока.  

30. Нутриціологічна та гігієнічна характеристика продуктів переробки зерна та 

бобових культур, значення в раціональному, лікувальному, лікувально-

профілактичному харчуванні. 

31. Нутриціологічна та гігієнічна характеристика овочів фруктів,  ягід. Значення в 

раціональному, лікувальному та профілактичному харчуванні. 

32. Нутриціологічна та гігієнічна характеристика м’яса та м’ясних продуктів.  

33. Нутриціологічна та гігієнічна характеристика риби, рибних продуктів та 

продуктів моря. Значення в раціональному, лікувальному, профілактичному 

харчуванні. Захворювання, що пов'язані зі споживанням рибних продуктів. 

34. Гігієнічна характеристика методів і засобів консервування харчових 

продуктів. 

35. Харчові отруєння та їх профілактика. Класифікація харчових отруєнь. Тактика 

та обов'язки лікаря, який першим поставив діагноз харчового отруєння. 

Загальна схема розслідування випадку харчового отруєння. 



36. Харчові отруєння мікробного походження. Харчові токсикоінфекції, 

характеристика збудників, умови, що сприяють їх виникненню, співставний 

аналіз та диференційний діагноз з інфекційними захворюваннями з харчовим 

шляхом передачі. Заходи щодо профілактики. 

37. Харчові токсикози. Характеристика збудників, токсинів, чинники, які 

сприяють виникненню захворювань. Основні профілактичні заходи. 

38. Харчові отруєння немікробного походження. Класифікація, етіологічні 

фактори. Заходи щодо профілактики. 

39. Гігієнічні основи лікувального та дієтичного харчування. Організація 

харчування у лікувально-профілактичних закладах, задачі та обов’язки лікаря-

дієтолога. Співпраця лікаря-психолога з дієтологом. 

40. Гігієнічні основи лікувально-профілактичного харчування на виробництвах з 

шкідливими та особливо шкідливими умовами праці. 

41. Гігієнічні аспекти організації праці лікарів. Профілактика професійно-

зумовлених захворювань лікарів різних спеціальностей. 

42. Гігієнічні вимоги до палатної секції та лікарняної палати. Методики вивчення 

мікрокліматичних умов та ефективності вентиляції в палаті. Показники якості 

повітря в палаті. 

43. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації терапевтичного 

відділення. Санітарно-протиепідемічний режим. 

44. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації інфекційного 

відділення лікарні. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. Санітарно-

протиепідемічний режим. 

45. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації 

рентгенологічного відділення лікарні. Санітарно-дозиметричний контроль. 

Методика визначення необхідного протирадіаційного захисту. 

46. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації радіологічного 

відділення лікарні. Санітарно-дозиметричний контроль. Гігієнічна оцінка 

ефективності протирадіаційного захисту. 

47. Охорона праці медичних працівників. Гігієнічна оцінка виробничого 

середовища та умов праці фахівців охорони здоров'я. Психофізіологічні та 

психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці представників основних 

медичних спеціальностей. 

48. Класифікація виробничих шкідливостей. Система заходів з профілактики 

професійних захворювань та виробничого травматизму. 

49. Медико-санітарне обслуговування працівників. Гігієнічні основи 

профілактики та реабілітації професійно-зумовленої патології. Роль лікаря-

психолога в охороні праці трудящих та профілактиці захворювань. 

50. Класифікація основних видів і форм трудової діяльності. Гігієнічна оцінка 

ступеня важкості і напруженості праці та методи їх дослідження. Наукова 

організація праці, як основа боротьби зі втомою та профілактики перевтоми. 

Роль лікаря-психолога. 

51. Гігієна розумової та операторської праці. Провідні принципи, методи та 

засоби наукової організації праці. Роль лікаря-психолога. 



52. Ультрафіолетова радіація як виробнича шкідливість (фізичні властивості, 

біологічна дія, прилади та одиниці вимірювання, вплив на організм, 

психотропні властивості). Профілактика профзахворювань. 

53. Інфрачервона радіація як виробнича шкідливість (фізичні властивості, 

біологічна дія, несприятливий вплив на організм, в т.ч. психічне здоров'я. 

Профілактика захворювань при роботі з джерелами інфрачервоної радіації. 

54. Атмосферний тиск як виробничий та побутовий чинник (біологічна дія, 

прилади та одиниці вимірювання, вплив на організм, в тому числі 

психотропний). Профілактика захворювань при роботі, що пов'язана з 

впливом високого та низького атмосферного тиску. 

55. Шум як виробнича та побутова шкідливість (фізичні властивості, біологічна 

дія, вплив на нервову систему та психологічний стан, прилади та одиниці 

вимірювання, патологія). Профілактика захворювань при роботі з джерелами 

шуму. 

56. Вібрація як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, вплив 

на психологічний стан, патологія). Профілактика професійних захворювань. 

57. Електромагнітне випромінювання як виробнича шкідливість. Вплив на 

здоров'я та психічний стан. Організація заходів щодо профілактики 

шкідливого впливу НВЧ-поля. 

58. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання. Галузі застосування у медичній 

практиці, можливі зрушення у стані здоров'я, в тому числі психічному, та 

захворювання. Заходи щодо профілактики. 

59. Пил як виробнича шкідливість (фізико-хімічні властивості, біологічна дія, 

зрушення у стані здоров'я, психічному статусі захворювання). Заходи щодо 

профілактики. 

60. Свинець як виробнича шкідливість (біологічна дія, зрушення у стані здоров'я, 

психологічному статусі). Профілактика захворювань при роботі зі свинцем. 

61. Ртуть як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення 

у стані здоров'я, психічному статусі). Профілактика захворювань при роботі, 

що пов'язана із впливом ртуті. 

62. Оксид вуглецю як виробнича шкідливість (біологічна дія, зрушення у стані 

здоров'я, психічному статусі). Заходи щодо профілактики. 

63. Нітросполуки як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, 

зрушення в стані здоров'я). Профілактика захворювань, що пов'язані з 

впливом нітросполук. 

64. Гігієна праці при роботі з пестицидами (види пестицидів, особливості 

біологічної дії, можливий вплив на здоров'я та нервово-психічний стан, 

отруєння, заходи безпеки та профілактики захворювань). 

65. Гігієнічна характеристика іонізуючого випромінювання (фізичні властивості, 

біологічна дія, види доз, прилади та одиниці вимірювання, патологія). 

Гігієнічні принципи радіаційного контролю. Норми радіаційної безпеки. 

66. Гігієнічна характеристика факторів, які визначають характер і важкість 

променевих ушкоджень. Кількісні та якісні характеристики радіонуклідів та 

іонізуючих випромінювань. Гігієнічні принципи радіаційного контролю. 

67. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту у медицині, промислових та 

побутових умовах. Харчування, як профілактичний та лікувальний чинник в 



умовах підвищеного радіаційного навантаження, основні механізми, 

нутриціологічні рекомендації. Основні санітарні правила роботи з 

радіоактивними речовинами. 

68. Стан здоров'я дітей та підлітків, фактори, , що його формують. Принципи 

комплексної оцінки стану здоров'я та психічного статусу дітей та підлітків. 
Групи здоров'я. Методика вивчення захворюваності та функціонального стану 

організму учнів. Захворювання дітей та підлітків України. 

69. Закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Акселерація, її основні 

ознаки. Показники фізичного розвитку дітей та підлітків. Психоневрологічний 

розвиток дітей і підлітків, його етапи, закономірності. 

70. Фізичний розвиток як один з найважливіших критеріїв оцінки стану здоров'я. 

Методи оцінки фізичного розвитку. 

71. Психічний розвиток дітей та підлітків. Оцінка функціональної готовності 

дітей до вступу в школу - фізичної і психологічної. 

72. Роль школи у формуванні психічного здоров'я учнів. Психогігієнічні основи 

організації навчальної діяльності у школі. Психогігієнічні, психофізіологічні 

та соціально-психологічні критерії адаптації до школи та фактори, що їх 

визначають. Біологічні та психосоціальні передумови шкільної неуспішності. 

73. Гігієнічні основи навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі 

(гігієнічні вимоги до навчальних посібників, розкладу уроків, структури уроку 

та організації його проведення). Психогігієнічні вимоги до організації 

навчальних занять. Особливості психофізіологічних реакції учнів у відповідь 

на вплив шкільного навантаження. Профілактика екзаменаційного стресу. 

74. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, навчальних посібників та дитячих 

іграшок. Методика маркування парт та розсаджування школярів. 

75. Гігієнічні вимоги до режиму дня дітей та підлітків (основні режимні елементи, 

їх тривалість, гігієнічні принципи оцінки режиму дня). Психогігієнічні основи 

навчальної та позашкільної діяльності. 

76. Рухова активність і здоров'я дітей та підлітків, її гігієнічна оцінка. 

Психогігієнічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності 

школярів. Особливості психокорекційної роботи в умовах масової школи. 

Основи становлення педагогічної психогігієни. Зміст лікарського контролю за 

фізичним та психофізіологічним вихованням школярів. 

77. Гігієнічні основи організації занять фізичною культурою і спортом дітей та 

підлітків. Види, форми та засоби фізичного виховання. Медичний контроль за 

фізичним вихованням учнів. Вплив активних видів шкільної та позашкільної 

діяльності (спорт, аеробіка, танці, тощо) на психічний стан. 

78. Гігієнічні основи трудового і політехнічного навчання дітей та підлітків. 

Гігієнічні вимоги до шкільних майстерень. Професійна орієнтація та 

професійний відбір, психологічні методи та критерії профвідбору. 

79. Раціональне харчування дітей та підлітків, основні принципи. Особливості 

харчування дітей різних вікових груп та підлітків. Організація харчування у 

школі, контроль за ним. 

80. Психогігієна як наука та область практичної діяльності її розділи. Поняття про 

психічне здоров'я та критерії його оцінки. Методи психофізіологічних та 

психогігієнічних досліджень. Психогігієнічні основи охорони психічного 



здоров'я та профілактики нервово-психічних зрушень. Психогігієнічні аспекти 

практичної діяльності медичного психолога. 

81. Екологічна психогігієна. Екологічні чинники, які впливають на психічне 

здоров'я населення, механізми впливу, гігієнічні та психогігієнічні заходи. 

82. Стрес, як реакція організму на вплив чинників зовнішнього середовища, 

механізм. Адаптація та дезадаптація. Механізми та чинники (натуропатичні), 

які підвищують стресостійкість організму. 

83. Стрес та психічний статус. Типи психічних реакцій. Вплив стресу на 

аліментарний статус організму. Дієтологічна корекція стресогеній. 

84. Психогігієна праці. Психогігієнічні вимоги до організації робочого місця, 

змісту та умов здійснення розумової і фізичної праці. Психогігієнічні 

передумови наукової організації праці. Психогігієнічні основи проведення 

професійної орієнтації та професійного відбору, методи, тести, критерії 

профпридатності. 

85. Психогігієна відпочинку. Психогігієнічні аспекти організації відпочинку у 

робочий та позаробочий час. Сон та його психогігієнічне значення. 

Психогігієнічне значення активного відпочинку. 

86. Психогігієна побуту. Профілактика побутових конфліктів. Психогігієна 

міжособистісних взаємин. Психологічний клімат та психогігієна. Психогігієна 

сім'ї. Ятрогенне, лікувальне, профілактичне значення слова у спілкуванні між 

людьми, між лікарем і пацієнтом. 

87. Вікова психогігієна. Критичні періоди психічного розвитку дітей і підлітків. 

Структура властивостей особистості дошкільнят і школярів. Особливості 

формування особистості підлітків та їх зв'язок зі станом 

88. психічного здоров'я. Граничні нервово-психічні зрушення та розлади 

психічного розвитку. 

89. Особливості впливу спадкових факторів та факторів середовища на психічне 

здоров'я. Біологічні і психосоціальні чинники ризику розвитку дитини та їх 

роль у виникненні несприятливих зрушень з боку психічного здоров'я та 

граничних нервово-психічних розладів.. 

90. Медико-психологічний та психогігієнічний підхід до проблем охорони 

психічного здоров'я. Біологічні та соціальні чинники порушень психічного 

здоров'я. Психогігієнічні основи їх профілактики. Методи психогігієнічної 

корекції аномалій розвитку особистості. Первинна профілактика нервово-

психічних порушень. 

91. Психогігієна та психопрофілактика в клініці внутрішніх хвороб, неврології, 

психіатрії, хірургії, онкології, акушерстві, гінекології, педіатрії, геріатрії тощо. 

Психогігієнічні основи корекції психічного стану особистості хворих на 

соматичні захворювання. Проблеми психогігієнічної реабілітації при нервово-

психічних розладах. 

92. Наукові основи хроногігієни. Біологічні ритми та стан здоров'я. Методики 

визначення та оцінки провідних хронобіологічних показників. Основні 

біоритмологічні типи. Десинхроноз як основний вид хронопатології. 

93. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної діяльності: 

поєднання часу навчальних занять з часом оптимуму фізіологічних функцій 

організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних 



ритмів, запровадження раціональної організації вільного часу як важливого 

чинника реалізації амплітудно-фазової програми біоритмів. 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ  

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету 

 

1. Визначати харчовий статус пацієнтів, ознаки дефіциту білка, вітамінів, макро- та 

мікроелементів, енергетичного дисбалансу. 

2. Визначати психічний статус і його зв‘язок з харчовим. 

3. Реєструвати показники фізіологічного стану організму (частоту серцевих 

скорочень, величину артеріального тиску, концентрацію уваги, латентні періоди 

сенсомоторних реакцій, силу кисті, станову силу, об’єм оперативної пам'яті). 

4. Розрахувати добові енерговитрати та потреби організму в харчових речовинах. 

5. Розрахувати калорійність та збалансованість за харчовими речовинами харчового 

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

і готових блюд. 

6. Визначати адекватність харчування індивідуальним фізіологічним потребам. 

7. Проводити раціональну корекцію раціону харчування з урахуванням харчового та 

психічного статусу. 

8. Використовувати парафармакологічні властивості харчових продуктів з метою 

індивідуальної корекції харчового та психічного статусів. 

9.Проведення соматоскопічних, соматометричних, фізіометричних, 

нейропсихологічних досліджень фізіологічного розвитку дітей та підлітків. 

10.Проведення вимірювань параметрів навчальних приміщень, шкільних меблів. 

11.Проводити проби на загартування. 

12. Вимірювати і оцінювати показники мікроклімату (температуру, вологість, 

швидкість руху повітря, радіаційну температуру). 

13. Вимірювати абсолютну та відносну вологість повітря. 

14. Визначати швидкість руху повітря. 

15. Визначати радіаційну температуру. 

16. Визначати показники штучного  освітлення приміщень (освітленість, яскравість 

та інші) за допомогою люксметра.  

17. Визначати інтенсивність ультрафіолетової радіації біологічним та фотохімічним  

методами. 

18. Розраховувати необхідні і фактичні об’єм і кратність вентиляції приміщень на 

підставі гранично допустимих і фактичних концентрацій діоксиду вуглецю чи 

іншого забруднювача. 

19. За метеоролого-синоптичними, геліогеофізичними та іншими 

погодоформуючими факторами, визначати медичний тип погоди 

20. Визначати показники природного освітлення приміщень (світловий коефіцієнт, 

коефіцієнт природного освітлення та інших) розрахунковими методами (метод 

“Ватт”, визначення КПО за графіками Данилюка та часу інсоляції за допомогою 

контрольно-інсоляційної лінійки). 



21.Проведення інструментальних і лабораторних  досліджень фізичних факторів, 

повітря робочої зони. 

22.Вимірювання показників мікроклімату, освітленості в палаті, секції, відділенні, 

лікувально-профілактичному, оздоровчому закладі в цілому. 

23.Вимірювати 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. 

24.Визначати умови праці, психогенні фактори ліквідаторів наслідків катастроф, 

організувати і проводити профілактичні заходи (для вітчизняних студентів). 
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Конкретні цілі: 

- Знати основи нормативної документації, які регламентують гігієнічні вимоги до шкільних 

підручників та дитячих установ; 

- Оволодіти методикою санітарної експертизи дитячих книг, шкільних підручників; 

2. Базовий рівень підготовки: 

Загальні відомості при 

санітарній експертизи 

підручники 

Автор, назва підручника, книги, місце і рік видання для якого 

віку призначена 

Характеристика паперу -колір, відтінок, поверхня (гладкість, рівномірність (у світлі, що 

проходить); 

-щільність, глянцевитість (у світлі, що падає) чистота; 

- просвічуваність (зі зворотного боку листка, з боку листа, що 

лежить нижче); 

Характеристика шрифту -малюнок шрифту (гарнітура) чіткість розрізнюванняу 

накресленні кожної літери, обрис літер (просте, витієвате); 

-висота основних штрихів; 

-товщина (основних штрихів, з’єднувальних); 

-відстань (апрош) між вертикальними штрихами) 

Характеристика  набору Відстань (апрош) між літерами; Відстань між словами довжитна 

рядка; Відстань (інтеільяж) між рядками. 

Ширина полів (внутрішніх, зовнішніх, верхніх, нижчих) 

однотипність шрифту на сторінці, наявність петиту, курсиву. 

Щільність набору (кількість рядків в 1 см
2
, кількість літер у 1 

см
2
. Число переносів на сторінці. 

Характеристика друку Чіткість, інтенсивність, забарвлення, рівномірність забарвлення, 

колір друкарської фарби. 

Характеристика 

оформлення підручника 

Формат, оформлення підручника, вага. 

Лабораторне дослідження 

підручника 

Вміст деревини у папері, мікробне забруднення підручника. 

Кегель Висота площадки літери, яка виражається у типографських 

пунктах (дорівнює 0,376 мм). 

Шпони Матеріал, який установлюється між рядками для збільшення 

інтерільяжу. 

Критерії оціки якості 

друку. 

Чіткість, рівномірність, колір та його інтенсивність. 

Інтерілн’яж Відстань між рядками у пунктах. 

Гарнітура шрифту Комплект однакових за малюнком, але різних за накресленням і 

кеглем шрифтів. 

Позитивний результат 

експертизи шкільних 

підручниікв 

Якщо відхилення від величин показників встановлено не більше 

як на 3 сторінках. 

Негативний результат 

експертизи шкільних 

підручників 

Відхилення від величин показників встановлено на 4-х і більше 

сторінках. 

3. Організація навчального матеріалу. 

3.1. Зміст теми: 

На практичному заняття студенти: 

3.1.1. Засвоюють основні нормативні документи, які регламентують гігієнічні вимоги до шкільних 

підручників та дитячих книг. 

3.1.2. Засвоюють гігієнічні вимоги до видання для дітей. 

3.1.3. Оволодівають методикою санітарної експертизи підручники. 



3.1.4. Проводять санітарну експертизу друкованої продукції. 

Виконані завдання студенти записують у протоколі і підписують його у викладача. 

3.2. Теоретичні питання до заняття: 

- значення дитячої книги у вихованні особистості дитини; 

- особливості зорового аналізатора дитини під час читання книг, підручників; 

- основні умови продуктивного читання; 

- група факторів, які забезпечують швидкість, якість і ефективність читання; 

- особливості оформлення видавничої продукції для дітей та дорослих; 

- фактори, що впливають на швидкість читання; 

- читання – основний вид навчальної діяльності, фактори ризику, їх вплив на функціональний стан 

дітей; 

- гігієнічні принципи регламентації друкованої продукції для дітей; 

- гігієнічні заходи щодо оптимізації зорового навантаження дітей та підлітків; 

- розподіл друкованої продукції для дітей; 

- гігієнічні вимоги до якості  матеріалів для виготовлення дитячих книг; 

- гігієнічні вимоги до параметрів зовнішнього оформлення видано для дітей; 

- технолого-гігієнічні показники шрифту і складання; 

- методика гігієнічної оцінки дитячої друкованої продукції; 

3.3.Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

- засвоєння основних нормативних документів, які регламентують гігієнічні вимоги до друкованої 

продукції для дітей; 

-знання змісту санітарного контролю з гігієни дітей та підлітків за виготовлен 

ням, продажою та експлуатацією шкільних підручників та дитячих книг; 

3.4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинні засвоїти студент на 

заняття: 

Термін Визначення 

1 2 

Загальні відомості при 

санітарній експертизі 

підручників 

Автор, назва підручника, книги місце і рік видання для якого віку 

призначена 

Характеристика паперу -Колір, відтінок, поверхня (гладкість, рівномірність у світлі, що 

проходить) 

- щільність, глянцевитість (у світлі, що падає) чистота 

Характеристика шрифту -Малюнок шрифту розрізняється у накресленні кожної літери, 

обрис літер (просе, витієвате) 

 -Висота основних штрихів,  

-Товщина основних штрихів,з’єднувальних 

-Відстань (апрош) між вертикальними штрихами) 

Характеристика набору Відстань (апрош) між літерами. 

Відстань між словами. Довжина рядка. Відстань (інтерлін’яж між 

рядками. Ширина полів (внутрішніх, зовнішніх, верхніх, нижніх) 

однотипність шрифту на сторінці. Наявність петиту курсиву, 

щільність набору (кількість рядків в 1 см
2
, кількість літер у 1 см

2
) 

Число переносів на сторінці. 

Характеристика друку Чіткість,інтенсивність, забарвлення, рівномірність забарвлення, 

колів друкарської фабри. 

Характеристика 

оформленння 

підручника 

Формат, оформлення підручника, вага. 

Лабораторне 

дослідження підручника 

Вміст деревини у папері мікробне забруднення підручника 

Кегель Висота площадки літери, яка виражається у типографських 

пунктах (дорівнює 0,376 мм) 



Шпони Матеріал, який установлюється між рядками для збільшення 

інтерлін’яжу 

Критерії оцінки якості 

друку 

Чіткість, рівномірність колір та його інтенсивність 

 

Інтерлін’яж Відстань між рядками у пунктах 

Гарнітура шрифту Комплекс донакових за малюнком, але різних за накресленням і 

кеглем шрифтів 

Позитивний результат 

експертизи шкільних 

підручників 

Якщо відхилення від величин показників встановлено не більше 

як на 3 сторінках 

Негативний результат 

експертизи шкільних 

підручників 

Відхилення від величин показників встановлено на 4-х і більше 

сторінках 

 

3.5. Рекомендації для оформлення протоколу. 

В протокол необхідно внести: 

1. Основні нормативні документи, які регламентують гігієгічні вимоги до шкільних підручників та 

дитячих книг. 

2. Методику гігієнічної оцінки шкільних підручників та дитячих книг. 

3. Результати санітарної експеризи шкільного підручника. 

4. Алгоритм рішення ситуаційних задач. 

 

 

Завдання 1. Засвоєння «Державних санітарних правил і норм. Гігієнічні вимоги до друкованої 

продукції для дітей. 

ДсанПіН поширюються на видання книжкові, що видаються з застосуванням шрифтів на 

кириличній основі та латинській графічній основі або імпортуються в  Україну та розраховані на 

дітей, на підручники та навчальні посібники, а також іншу друковану продукцію, призначену для 

застосування у закладах освіти незалежно від відомчої належності та форм власності. Згідно з 

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

Вимоги, викладені у розділах 4 та 5. Є обов’язковими для видавництва та поліграфічних 

підприємств. 

 

2.Порядок здійснення державної сантарно-епідеміологічної експертизи друкованої продукції для 

дітей. 

 Експертизі підлягає друкована продукція для дітей, яка виробляється в Україні або імпортується. 

 Експертиза друкованої продукції проводиться в установленому порядку. Форму протоколу оцінки 

друкованого виробу наведено у Додатках. Протокол гігієнічної оцінки друкованого виробу 

обов’язково додається до протоколу державної санітарно-епідеміологчної експертизи. 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 

          Видання, залежно від вікової категорії користувачів, розподіляються на чотири групи: 

 Перша група- видання для дітей дошкільного віку до 6-ти років; 

 Друга група – видання для дітей молодшого шкільного віку, 6-10 років включно; 

 Третя група – видання для дітей середнього шкільного віку, 11-14 років  включно; 

 Четверта група – видання для дітей старшого шкільного віку (підлітків), 15-18 років 

включно; 

3.2. Відомості про вікову категорію читачів повинні обов’язково відображені на титулі кожного 

видання. 

 

4. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

 4.1 Загальні гігієнічні вимоги. 



 4.1. Якщо читацька адреса видання охоплює дві (або більше) вікові категорії, видання 

потрібно оформляти згідно з вимогами для молодшої з вказаних груп. 

 4.1.2. Забороняється друкувати видання способом глибокого друку. Не допускається 

друкування спообом високого друку з форм, до яких входить сплав на основі свинцю, для видань 

першої та другої груп. 

 4.1.3. Скріплення блоку шиттям наопашки забороняється для таких видань: 

 • в палітурках; 

 • в обкладинках з товщиною блоку більше 10 мм. 

 4.1.4. Забороняється друкувати текст на кольоровому фоні, ділянках багатоколірних 

ілюстрацій оптичною густиною більше 0,3 Б. 

 4.1.5. У випадку друкування чорною фарбою інтервал оптичних густин елементів 

зображення тексту та паперу у виданні повинен бути не менше0,75мм. 

 4.1.6. Допустимі мінімальні розміри полів на сторінці видання наведено у таблиці 1. Для 

підручників та навчальних посібників встановюється обовязковий розмір корінцевого поля на 

двох суміжних сторінках не менше 26 мм. 

 Таблиця 1 

Найменування поля Мінімальний розмір поля (мм) 

Для першої та другої 

груп 

Для третьої та 

четвертої груп 

Для всіх груп для 

форматів  

60х90/8 і 

84х108/16 

Корінцеве 13 13 13 

Верхнє Не менше 15 мм Не менше 10 мм Не менше 10 мм 

Зовнішнє Не менше 15 мм Не менше 10 мм Не менше 10 мм 

Нижнє Не менше 15 мм Не менше 10 мм Не менше 10 мм 

4.1.7.Забороняється розміщувати текст на троьх та більше шпальтах у підручниках та навчальних 

посібниках для всіх вікових груп. 

4.2Вимоги до видань першої групи. 

4.2.1. Довжина рядка основгого тексту , інтеірліньяж, гарнітура залежно від кегля шрифту 

видання, що випускається з застосуванням шрифтів на кириличній графічній основі, повинні  

відповідати вимогам, викладенням у                                таблиці 2.                                                                                           

                                                                                         Таблиця 2 

Кегель 

шрифт,

пункти* 

Збільше

ння 

інтерлін

ьяжу 

пункти 

Довжина рядка Характеристика шрифту  ГОСТ 

3489,1 

мінімальна максимальна Група Міст- 

кість у 

квадраті 

Накресленн

я вічка квадрати*

* 

мм квадрати** мм 

20 

більше 

2-6 6 1/2 117 91/2 171 Рублені, 

нові мало-

контрастні 

5.0 Нормаль 

не або ши-

роке світле 

пряме 

16,18 4-6 61/2 117 91/4 167 Рублені, 

нові мало-

контрастні 

6,0 Нормаль 

не або ши-

роке світле 

пряме 

14 4,6 6 108 81/2 153 Рублені 6,7 Нормаль 

не або шир-

роке світле 

пряме 

* - 1пункт = 0,376 мм. Розмір у пунктах наведено для можливості визначити абсолютний розмір 

літери, від якого буде залежати кутовий розмір та зручність для її читання. Для комп’ютерного 

складання потрібно перерахувати егель літери. 

** - 1 квадрат = пунктів. 



4.2.2. Для друкування основного тексту на кольоровому фоні з багато-копірними ілюстраціями 

потрібно застосовувати таке оформлення сторінки видання (з урахуванням п. 4.1.4). 

 * рублені шрифти широкого світлого накреслення з місткістю не більше 5 знаків; 

 * кегель шрифту не менше 20 пунктів; 

 * збільшений інтерліньяж (не менше, ніж на 4 пункти); 

 * довжина рядку від 7 до 91/2 квадратів (від 126 до 171 мм). 

4.2.3. Для основного тексту видання, що випускається з застосуванням шрифтів на латинській 

графічній основі, потрібно застосовувати шрифт кеглем не менш 16 пунктів, згідно з вимогами, 

викладеними в таблиця 2. 

4.2.4. Забороняється друкувати основний текст; 

* з вивороткою шрифту; 

* кольоровими фарбами; 

4.2.5. Забороняється складання  тексту в декілька шпальт (окрім віршів); 

4.2.6. Вірші допускається складати в дві шпальти тільки при відстані між шпальтами не менше 4/3 

максимальної довжини рядка в шпальтах. 

4.2.7.Поліграфічне виконання (кегель, інтерліньяж, довжина рядка, гарнітура) відокремленого 

тексту повинні відповідати вимогам, викладеним у таблиці 2  

 Допускається зменшення довжини рядка до 5 квадратів (90 мм). 

 Дозволяється застосовування шрифтів таких накреслень: 

*напівжирного – кеглем на 2 пункти більше від  

кеглю шрифту основного тексту; 

*курсивного –кеглем на 2 пункти більшим від кеглю шрифту основного тексту. 

 Дозволяється застосовування рисованих шрифтів кеглем не менше 20 пунктів з збільшеним 

інтерліньяжу на 6 пунктів. 

 Для друкування відокремленого тексту кольоровими фарбами потрібно застосовувати 

шрифт кеглем не менше кегля шрифту основного тексту. 

4.2.8. Не дозволяється друкувати відокремлений текст кольоровими фарбами на кольоровому 

фоні, багатоколірних ілюстрацій і друкувати виворіткою шрифту. 

4.2.9. Поліграфічне виконання основного тексту повинно бути однаковим в усьому обсязі видання. 

4.2.10. Для складання основного та відокремленого тексту (окрім заголовків) у виданні потрібно 

застосовувати шрифти не більше двох гарнітур або двох накреслень однієї гарнітури. 

4.2.11. Лінію шрифту основного та відокремленого тексту відносно корінцевого згину на двох 

суміжних сторінках, або сторінці видання не рекомендується розташовувати більше ніж у двох 

напрямках. 

4.2.12. Площа ілюстрацій на сторінці видання повинна бути не менше 50%. 

4.2.13. Ілюстративність видання рекомендується не менше 75% 

4.2.14. Не рекомендується розташовувати ілюстрації у нижній половині сторінки і текстом. 

 Взаємне розміщення ілюстрацій та тексту повинно будуватися таким чином, щоб обсяг 

безперервного читання складав не більше 50-100 знаків. Дозволяється збільшення обсягу 

безперервного читання до 1000-1500 знаків у підручниках для дітей 6 років. 

4.2.15. кількість перенесень на повноформатній сторінці тексту не повинно бути більше 3-4.  

 

4.3. Вимоги до видань другої групи 

4.3.1. Довжина рядка основного тексту, інтерліньяжу, гарнітура шрифту залежно від кегля шрифту 

видань, що випускаються з застосуванням шрифтів на кирилічній графічній основі, повинні 

відповідати вимогам викладеним у таблиці з. 

Таблиця 3 

Кегель 

шрифту, 

пункти 
 

Збільшенн

я 

інтерилья

жу, пункти 

Довжина рядка Характеристика шрифту за ГОСТ 

3489.1 

мінімальна максимальна група Міст- 

кість 

 

Накреслення 

квадрати мм квадрат

и 

мм 

20 і 

більше 

2-6 5 90 9 1/2 171 Рублені, нові, 

мало-

5,2 Нормальне або 

широке світле 



контрастні пряме 

16,8 2,6 41/2 81 9 1/4 167 Рублені, нові, 

мало-

контрастні 

6,4 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

12 Не менше 2 4 1/2 81 8 1/2 153 Рублені 7,2 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

12 Не менше 2 4 1/2 81 71/2 140 Рублені 7,2 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

Примітка. Гарнітура типу Таймс дозволяється тільки для складання віршів шрифтом кеглем не 

більше 14 пунктів. 

4.3.2. Для  друкування основного тексу на кольоровому фоні, багатоколірних ілюстраціях потрібно 

застосовувати таке оформлення сторінки видання: 

* рублені шрифти широкого світлого прямого накреслення місткістю не більше  6,4 знаків; 

* кегль шрифту не менше 16 пунктів; 

* збільшення інтерліньяжував не менше ніж на 4 пункти; 

* довжина рядку від 4 
1/2

 до 9
1/4

 (81-167 мм) квадратів. 

4.3.4. Для основного тексту видання, що випускається з застосуванням шрифтів на латинській 

граф0456ній основі, повинен застосовуватися шрифт кеглем не менше 14 пунктів згідно з 

вимогами, викладеними в таблиці 3. 

4.3.4. Забороняється для основного тексту використовувати: 

* виворітний шрифт; 

* кольорові фабри; 

* багатошпальтовий набір (окрім віршів та науково – популярних видань). 

4.3.5. Допускається розташовувати текст на двох шпальтах: 

*для віршів тільки при відстані між шпальтами не менше 1/3 від максимальної довжини рядка в 

шпальті; 

* для науково-популярних видань тільки при довжині рядка не менше 4 квадратів (72мм), відстань 

між шпальтами не менше 9 мм та ілюстративні сторінки не менше 35%; 

* у навчальних виданнях, якщо текст займає не більше ½  сторінки. 

4.3.6. Поліграфічне виконання (кегель, інтерліньяж, довжина рядка гарнітура шрифту) 

відокремленого тексту повинні відповідати вимогам, викладеним у таблиці 3 та п.4.3.2. 

 Допускається зменшення довжини рядка до 4 квадратів (72 мм). 

 Дозволяється застосовування шрифтів напівжирного та курсивного накреслення вічка – для 

шрифтів кеглем не менше кегля шрифту основного тексту. 

 При застосуванні рисованих шрифтів кегль шрифту має бути не мене 16 пунктів зі 

збільшенням інтерліньяжу  не менше ніж на 4 пункти. 

 Для друкування відокремленого тексту кольоровими фарбами потрібно застосовувати 

шрифт кеглем не менше кегля шрифту основного тексту. 

4.3.7.Не дозволяється друкувати відокремлення в тексті кольоровими фарбами на кольоровому, 

сірому фоні, багатоколірних ілюстраціях і застосовувати виворітний шрифт. 

4.3.8. Поліграфічне виконання основного тексту повинно бути однаковим в усьому обсязі видання. 

4.3.9. Для складання основного і відокремленого тексту видання (окрім заголовків) потрібно 

застосовувати не більше чотирьох гарнітур або накреслень вічка. 

4.3.10. Для текстівок рекомендується застосовувати шрифти кеглем не менше 12 пунктів і 

розташовувати їх від краю ілюстрації на відстані не менше 16 пунктів 

4.3.11. Ілюстративність видання рекомендується не менше 30%. 

4.3.12. Кількість переносів на повноформатній сторінці тексту повинно бути не більш 8.  

4.4 Вимоги до видань третьої групи 

4.4.1. Довжина рядка основного тексту, інтерліньяж, гарнітура шрифту залежно вік кеглю шрифту 

видань, що випускається з застосуванням шрифтів на кириличній та латинській графічних 

основах, повинні відповідати вимогам, викладеним у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Кегель Збільшенн Довжина рядка Характеристика шрифту за 



шрифту

, пункти  

 

 

я 

інтер-

ільяжу, 

пункти 

ГОСТ 3489.1 

мінімальна максимальна Група Міст-

кість 

Накресленн

я вічка квадрати мм квадрати мм 

12 2-4 4 72 8 
1/2 

153 Всі групи - Нормальне 

або широке 

світле 

пряме 

10 2-4 4 72 7 126 Всі групи 9,5 Нормальне 

або широке 

світле 

пряме 

9* 2-4 4 72 7 126 Всі групи 9,5 Нормальне 

або широке 

світле 

пряме 

* тільки для додаткового тексту. 

4.4.2. Для друкування основного тексту на кольоровому фоні, багатоколірних ілюстраціях 

потрібно застосовувати шрифт кеглем 12 пунктів. 

4.4.3. Забороняється для основного тексту застосовувати: 

* виворітний шрифт; 

* кольорові фабри; 

* багатошпальтовий набір (окрім віршів та науково-популярних видань). 

4.4.4.Текст віршів допускається розміщування на двох шпальтах тільки якщо відстань між 

шпальтами становить не менше 9 мм. 

 Текст у науково-популярних виданнях ілюстративністю не менше 30%, допускається 

розміщувати на двох шпальтах тільки в такому шрифтовому формуванні: 

* малоконтрастні шрифти з широким світлим прямим накресленням вічка з місткістю не більше 

9,5 знаків; 

* кегель шрифту не менше 10 пунктів; 

* збільшення інтерліньяжу не менше ніж на 2 пункти; 

* довжина рядка не менше 4 квадратів (72) мм. 

* відстань між шпальтами не менше 9 мм. 

 Текст у навчальних виданнях допускається розміщувати на двох шпальтах, якщо текс 

займає не більше 1/2 сторінки. 

4.4.5 Обсяг додаткового тексту на сторінці повинен бути не більше 1000 знаків. Шрифтове 

оформлення додаткового та відокремленого тексту повинно відповідати вимогам, що викладені у 

таблиці 1 та п.4.4.2. 

 Допускається зменшення довжини рядка до 3
1/2

 квадратів (63 мм), застосовування шрифтів 

з напівжирним та курсивним накресленням вічка, кольорових фарб. 

При друкуванні чорною фарбою дозволяється додатковий текст без збільшення інтерліньяжу. 

4.4.6. Не дозволяється для додаткового та відокремленого тексту застосовувати кольорові на 

кольоровому, сірому фоні та багатоколірних ілюстраціях  

4.4.7. Для додаткового та відокремленого тексту дозволяється застосовувати 

виворітний шрифт тільки кеглем 12 та 14 пунктів з оптичною густиною не менш 0,5 Б. Шрифтове 

оформлення тексту виворітним шрифтом повинно відповідати вимогам, викладеним в таблиці 4 

для шрифту кеглем 12 пунктів. 

4.4.8. Без форматування рядка (вільна виключка, без переносів) дозволяється складати текст 

обсягом не більше 20 рядків підряд. 

4.4.9. У всьому обсязі видання дозволяється застосовувати не більшш 2 варіантів гарнітур 

основного тексту. 

4.4.10. У видання до складання основного, додаткового тексту (крім заголовків) потрібно 

застосовувати шрифти не більше 4 різних гарнітур або накреслень вічка. 



4.4.11. Для текстівок рекомендується застосовувати шрифти кеглем не менше 10 пунктів і 

розташовувати їх від краю на відстані не менше 16 пунктів. 

4.4.12. Допускається художнє оформлення (текст або ілюстрації) полів видання, окрім корінцевих 

із збільшенням їх розмірів на 30. 

4.4.13. На повноформатній сторінці тексту не повинно бути більше 12 переносів. 

 

4.5. Вимоги до видань четвертої групи    

4.4.1. довжина рядка основного тексту, інтерліньяж, гарнітура шрифту залежно від кеглю шрифту 

видань, що випускаються з застосуванням шрифтів на кирилічній та латинській графічних 

основах, повинні відповідати вимогам викладеним у таблиці 5. 

                                                                                                Таблиця 5 
Кегель 

шрифту, 

пункти 

Збільшення 

інтерліньяж

у, 

пункти 

Довжина рядка Характеристика шрифту за ГОСТ 3489.1 

мінімальна Максимальна Група Місткість 

- 

Накреслення 

вічка Квадрат

и 

мм квадрати мм 

12 Не менше 2 33/4 68 7
1/2

 136 Всі групи - Нормальне або 

широке світле 

пряме 

11 Не менше 2 31/2 63 7 126 Всі групи - Нормальне або 

широке світле 

пряме 

10 Без 

збільшення  

інтерліньяж

у 

33/4 68 6
1/2

 117 Всі групи 9,5 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

9 Не менше 2 3
1/2

 63 6 108 Всі групи 10,2 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

8 Не менше 2 3
1/2

 63 6 108 Всі групи 10,2 Нормальне або 

широке світле 

пряме 

* тільки для додаткового тексту. 

 

4.5.2. Основний текст дозволяється розміщувати на двох шпальтах тільки в такому шрифтовому 

оформленні: 

* кегель шрифту не менше 9 пунктів; 

* збільшення інтерліньяжу на 1-2 пункти; 

* довжина рядка не менше 3
1/2

 квадрату ( 63 мм ); 

* відстань між шпальтами не менше 9мм. 

4.5.3. Для відокремленого тексту допускається застосовувати шрифти напівжирного і/або 

курсивного накреслення, кольорових фарб тільки при  дотриманні вимог, викладених в таблиці 5. 

4.5.4. Додатковий текст на сторінці повинен бути обсягом не більш1/3. шрифтове оформлення 

повинно відповідати вимогам, викладеним в таблиці 5 та н.4.5.2. 

4.5.5. Не дозволяється для додаткового тексту та виокремлень застосовувати кольорові фарби на 

кольоровому фоні та багатоколірних ілюстрацій. 

4.5.6. Виворітний текст дозволяється обсягом тексту не більше 2000 знаків. Для виворітного тексу 

потрібно застосовувати шрифт рублений або нової малоконтрастної гарнітури, кеглем не менше 

10 пунктів із збільшенням інтерліньяжу на 1-2 пункти при оптичній густині фону не менше 0,4 Б. 

4.5.7. Без форматування рядка (вільна виключка, без переносів) дозволяється складати текст 

обсягом не більше 20 рядків підряд. 

4.5.8. У всьому обсязі видання дозволяється застосовувати не більше 2 варіантів поліграфічного 

виконання основного тексту. 

4.5.9. У виданні для складання основного, додаткового тексту (крім заголовків) 

потрібно застосовувати шрифти не більше 4 різних гарнітур або накреслень вічка. 

4.5.10. Для текстівок рекомендується використовувати шрифти кеглем не менше 8 пунктів із 

збільшенням інтерліньяжу на 1-2 пункти і розташовувати їх від краю на відстані не менше 16 

пунктів. 



4.5.11. На повноформатній сторінці тексту не повинно бути більше 12 переносів. 

5.Вимоги до конструкції та витратних матеріалів. 

5.1. У виданнях для дітей усіх вікових груп рекомендується використовувати тільки непрозорий 

папір, що забезпечує непрозорість (не менше 90%) друкованих елементів із зворотного боку 

сторінки, а також попереджує пов’язані з цим можливі порушення зору. Білизна паперу, залежно 

від номеру, марки та сорту, повинна складати 70-88 відсотків. 

Для видань першої та другої вікових груп рекомендується папір з масою площі 1 м
2
 не менше 80 г. 

5.2. Загальна вага підручників із розрахунку на один учбовий день у комплекті з шкільним 

приладдям (без ваги ранцю або портфелю) не повинна перевищувати допустимих норм 

перенесення учнями важкості на відстань до 3 км: 

І-ІІІ класів – 1,5- 2,0 кг. 

ІV-V класів – 2,0- 2,5 кг. 

VI-VII класів – 3,0- 3,5 кг. 

VIII- ХІ класів – 4,0- 4,5 кг. 

 

Рекомендації для оформлення протоколу 
В протокол необхідно внести: 

1. Основні нормативні документи, які регламентують гігієнічні  вимоги до шкільних підручників 

та дитячих книг. 

2. Методику гігієнічної оцінки шкільних підручників та дитячих книг. 

3. Результати санітарної експертизи шкільного підручника. 

  

Алгоритм рішення ситуаційних задач 

Завдання 1. 

Засвоєння «Державних санітарних правил і норм гігієнічні вимоги до друкованої продукції для 

дітей» 

   1. До шкільних друкованих виробів відносяться зошити, альбоми блокноти для малювання, 

зошити з друкованою основою, а також інші навчальні посібники, призначені для одноразового 

використання. 

   2. Друкований виріб повинен відповідати затвердженому еталонові, контрольному зразку, 

макетові. 

   3. Для використання шкільних друкованих виробів повинні використовуватись матеріали, що 

відповідають ГОСТ 7277 «Бумага рисовальная . Технические условия.», ГОСТ 13306 «Тетради 

общие. Технические условия» , ГОСТ 12063 «школьные. Технические условия». Використання 

матеріалів повинно біти узгоджено з МОЗ України та створювати безпечні умови при 

користуванні дітьми. Дозволяється використання синтетичних та полімерних матеріалів, якщо їх 

якість та безпека відповідають вимогам ДСанПІНу  5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила та 

норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей» та ГСанПиН42-123-4240-86  «Допустимые 

количества миграции(ДКМ) химических веществ, видиляющихся из полимерных и других 

материалов, контактирующихс пищевыми продуктами, и методы их определения». 

    4. Рівень стороннього запаху всіх видів друкованої продукції не повинен перевищувати 1,0 балу 

(при визначенні досвідченим експертом). 

    5. Зошити повинні виготовлятися з лініюванням таких видів: в одну горизонтальну лінію з 

верхнім та нижнім полями, в клітинку без полів. На вимогу Міністерства освіти і науки України та 

за погодженням: Міністерства охорони здоров’я України можуть виготовлятися зошити: іншими 

видами лінувань. 

    6. Відстань між лініями,розміри полів та клітинки зошитів повинні відповідати нормам, 

наведеним в таблиці 6 

                                                                                 

                                                                                                               Таблиця 6 

Вид лініювання Відстань між 

лініями 

Ширина полів, мм Розмір клітинок, 

мм верхнього нижнього 

Лінія  6.0±0,1* 15,0±3.0 Від 2 до 5  



 7,0±0,1* 15,0±3.0 Менше  

 8,0±0,1* 15,0±3.0 верхнього  

 9,0±0,1* 18,0±3.0   

Клітинка  - - - 3,0х3,0±0,1 

    4,0х4,0±0,1 

    5,0х5,0±0,1 

    6,0х6,0±0,1 

    7,0х7,0±0,1 

*Сумарне відхилення не більше 1,5 мм на сторінку 

 

    7. Товщина ліній, що утворюють рядки та клітинки, повинна бути 0,2- 0,5 мм. 

    8. Лінії повинні бути фіолетовими, зеленими, блакитними або сірими. 

    9. Не повинно бути непродрукованих ліній. 

    10. Горизонтальні  лінії на суміжних сторінках повинні співпадати. 

    11. За наявності текста, він повинен відповідати вимогам, викладеним в розділі 4 для 

відповідних вікових груп. 

    12. Вимоги до обсягу, формату та скріплення шкільної друкованої продукції – згідно з ГОСТ 

13309 «Тетради общие. Технические условия», ГОСТ 12063 «Тетради школьные. Технические  

условия»  

    13. Зошити з друкованою основою, а також інші навчальні посібники, що призначені для 

одноразового використання, оцінюються на підставі індивідуальних програм оцінки із 

визначенням параметрів, характеристик як для зошитів, так і для підручників, призначених для 

відповідної вікової групи. 

 

Завдання 2. 

Провести гігієнічну оцінку шкільного підручника 

 

Гігієнічна оцінка підручника 

№ 

п/п 

Вид дослідження Назва приладу Норма

тиви, 

% 

Примітка 

1. Визначення 

коефіцієнту відбиття 

паперу (білизна)  

Шкала світлої(чи фотометр, 

лейкометр типу Цейс) 

70-80 Всі виміри роблять 

у трьох місцях 

підручника (на 

початку, всередині, 

в кінці)  

2. Визначення 

просвічуваності 

паперу (прозорість)  

Фотометр(по різниці 

коефіцієнтів відбиття паперу з 

підкресленню під нею 

пластиною)  

 Не повинна 

просвічуватися 

3. Визначення гладкості 

паперу 

Пневматичний прилад АПГ чи 

апарат Бека (Б-1) 

 Не менше ніж 30-

40 сек для паперу 

машинної 

гладкості 100-150 

сек для паперу 

глазурованого 

 4. Визначення глянцу 

паперу 

Апарат Кізерт чи гляреметр)  8-10
0 

по Кізеру, 4-

5% по гляриметру 

5 Визначення розмірів 

шрифту, 

інтерліньяжу, 

апрошу. 

Апарат Кізера чи гляриметр. 

Мікрометрична лупа з 

ділянками 0,1мм чи мікроскоп з 

мікрометричними поділками чи 

прозора пластинка з 

  



міліметровими поділками   

6 Визначення чіткості 

друку 

Лупи 2-х та 5-ти кратні  Буква і штрихи 

повинні бути 

рівномірно 

забарвлені, 

інтенсивного 

чорного кольору 

7 Визначення 

щільності набору 

Пластинка металева з 5-ма 

отворами в 1 см
2
 кожне 

  

 

Завдання 3. 

Вирішення ситуаційних задач     

Задача 1 

При санітарно-гігієнічній експертизі підручника встановлено: папір складається з 

деревинних (46 %) і бавовняних (54 %) волокон; аркуші білого кольору зі злегка жовтуватим 

відтінком. У прохідному світлі видно хмарність. Чи відповідає якість паперу гігієнічн им 

вимогам? 

A. Відповідає 

B. Не відповідає по деревині 

C. Не відповідає по бавовняних волокнах  

D. Не відповідає по кольору 

E. Не відповідає по рівномірності виробки  

Задача 2 

При санітарно-гігієнічній експертизі паперу для підручників початкових класів 

установлено: колір-білий, виробка - рівномірна, вміст деревини - 62 %, бавовняних волокон - 38 

%, чорнило на ній не розходиться. Чи відповідає якість паперу гігієнічним вимогам? 

A. Відповідає 

B. Не відповідає по деревині 

C. Не відповідає по бавовняним волокнам 

D. Не відповідає по кольору 

E. Не відповідає по рівномірності виробки 

 

 

 

Задача 3 

При оцінці маси комплекту підручників на один день для учнів 1 -го класу школи 

установлено: у понеділок - 1,5 кг, у вівторок - 1,9 кг, у середу - 2,0 кг, у четвер - 2,3 кг, у п'ятницю 

- 2,0 кг. Чи відповідає маса підручників на один день? 

A. Відповідає 

B. Перевищує на 0,1 кг 

C. Перевищує на 0,2 кг 

D. Перевищує на 0,3 кг 

E. Перевищує на 0,4 кг 

З а д а ч а  4  

Підручник для 9-го класу характеризувався наступними параметрами: висота букв 

-1,75 мм, гарнітура - літературна, щільність набору 17 знаків, петитом набрані завдання, 

міжрядкова відстань 2,0 мм. Який параметр найбільшою мірою утрудняє зорову роботу? 

A. Висота букв 

B. Щільність набору 



C. Гарнітура 

D. Петит 

E. Міжрядкова відстань 

                                                                         Задача 5 

     На лабораторну експертизу надійшов сигнальний екземпляр підручника для другого класу 

«Рідна мова». Книга надрукована на типографічному папері №1, обкладинка ледеринова. 

Підручник набрано журнальною рубленою гарнітурою, розмір кеглю – 17, щільність набору – 10 

знаків/см
2
, довжина рядка – 126мм, колір фарби – чорний, малюнки – кольорові. Надруковані 

знаки мають чітко визначений контур з рівномірним і інтенсивним забарвленням. Фарба не 

знімається сухим ватним тампоном. Дайте санітарно-гігієнічну оцінку підручника. 

                                                                         Задача 6 

 

     Підручник «Географія» виданий на білому папері з незначною глянцевитістю. Поверхня паперу 

рівна. Чиста,без волосків і плям. При світлі, що проходить крізь папір,хмарність на помітна , текст 

не просвічується. Склад папері: целюлоза – 34%, тканина – 28%,деревина – 39%. Дайте санітарно- 

гігієнічну оцінку паперу для підручників, вирішить питання про використання паперу для 

підручників. 

 

                                                                         Задача 7 

 

     Підручник «Рідна мова» виданий на білому з глянцем папері, на окремих листах є волоски, 

крапки, поверхня жорстка. Добре помітна хмарність при проходженні крізь лист світла, текс із 

сторінка яка лежить нижче не просвічується. Скла: целюлоза – 14%, деревина – 86%.1)Дайте 

санітарно-гігієнічну оцінку взірця паперу; 

2)Вирішить питання щодо використання паперу для підручника. 

 

                                                                         Задача 8 

 

     Серед підручників для першого класу був виданий буквар. Книга мала такі характеристики: 

вага – 220 г, обкладинка із міцного гладкого паперу,текст надруковано шрифтом (кегль 16), набір 

у 2 колонки із щільністю 15 знаків/см
2
, фарба чорного кольору,кольорові заголовки. Окремі 

штрихи букв стираються сухим ватним тампоном. Папір білий, з глянцем, на окремих місцях є 

нерівності, волоски, крапки,у світлі, що проходить крізь папір, помітна хмарність , шрифт 

сторінки, що знаходиться нижче не просвічується. Дайте санітарно-гігієнічну оцінку підручника. 

Вирішіть питання щодо можливості його використання. 

 

                                                                         Задача 9 

 

     Дайте санітарно-гігієнічну оцінку книги для дошкільнят за такими даними: маса книги – 200 

г,палітурка – брошуровка,папір – жовтий,проглядається хмарність, висота шрифту - 8 мм, товщина 

основних штрихів -  1, 5 мм, з’єднувальних – 1,2 мм для друку тексту використовується чорна 

фарба, щільність набору – 7 знаків/см
2
. 

 

                                                                         Задача 10 

 

     Скласти санітарний висновок щодо підручника «Природознавство» для учнів 8-го класу 

середньої школи. Палітурка тверда, папір №3, жовтий, при проходженні світла крізь папір 

проглядається хмарність, висота основних штрихів -1,5 мм, товщина їх – 0,2, товщина 

з’єднувальних штрихів – 0,1 мм. використовується 6 типів шрифту на одній сторінці, кількість 

переносів – 17 на одній сторінці, щільність набору – 11 знаків/см
2
, маса книги – 150 г 
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1.Конкретні цілі: 
- Знати основні нормативні документи, що регламентують діяльність лікаря з гігієни дітей та 

підлітків при організації поточного та запобіжного санітарного нагляду за виготовленням 

предметів дитячого обіходу (іграшок, одягу, взуття). 

- Вміти користуватись основними нормативними документами, які регламентують гігієнічні 

вимоги до іграшок, одягу, інших предметів дитячого вжитку; 

- Оволодіти методикою санітарної експертизи іграшок, одягу, взуття; 

- Вміти проводити аналіз матеріалів санітарно-гігієнічної експертизи зразків іграшок, одягу, 

взуття; 

- Скласти висновок із санітарної експертизи предметів дитячого вжитку; 

 

2. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до виконання СРС. 
 

Завдання 1. Ознайомлення з основними нормативними документами, які регламентують гігієнічні 

вимоги до іграшок та ігор. 

Завдання 2. Засвоєння гігієнічних вимог до іграшок та ігор. 

Завдання 3. Оволодіння методикою санітарної експертизи іграшок, одягу, взуття. 

Завдання 4. Проведення санітарної експертизи іграшки. 

 

3.2. Теоретичні питання до виконання СРС: 

- Іграшка – її значення для такого виду діяльності дитини, як гра; 

- Вид іграшок, які відрізняються за призначенням та конструкцією; 

- Розподіл іграшок за віком дітей; 

- Гігієнічні вимоги до матеріалів та сировини, з яких виготовляють іграшки; 

- Гігієнічні вимоги до конструкції, маси, розміру іграшок; 

- Гігієнічні вимоги до виробництва оптичних звукових іграшок; 

- Гігієнічні вимоги до настільно-друкованих ігор; 

- Показники, які використовуються при санітарно-епідеміологічній оцінці дитячих іграшок; 

- Умови забезпечення іграшками дошкільних закладів, їх користування в дитячих колективах, 

правила збереження;  

- Методика гігієнічної оцінки іграшки, одягу, взуття. 

3.3. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, якими повинен  

володіти студент при виконання СРС: 
Термін Визначення 

1 2 

Дитячі іграшки 

 

 

 

 

Основні завдання при 

виконанні свого призначення 

дитячої іграшки 

Розвивають первинні рухи та  сприйняття, відображають 

об’єкти навколишнього світу, сприяють фізичному 

розвитку, знайомлять дітей з елементами науки і техніки, 

сприяють художньому та музичному розвитку дітей. 

Для виконання свого призначення дитяча іграшка має бути 

виконана художньо і технічно досконало, повністю 

відображати оригінал за формою, пропорціями, кольорами і 

відтворювати правдивий, реальний образ предмета, який 

вона зображає. 

Види іграшок за 

призначенням та 

конструкцією 

- іграшки образні; 

- іграшки музичні озвучені; 

- іграшки оптичні; 

- іграшки для новонароджених та дітей ясельного віку; 



- іграшки настільні; 

- набори для проведення дослідів з різних галузей знань; 

- предмети для дитячої творчості; 

- предмети ігрового вжитку; 

- іграшки великогабаритні; 

- вироби карнавальні, біжутерія; 

- прикраси ялинкові. 

Розподіл (дітей за віком) для 

яких призначені іграшки 

для дітей раннього віку; 

для дітей ясельного віку; 

для дітей дошкільного віку; 

для дітей середнього шкільного віку; 

Рівень стороннього запаху 

усіх видів іграшок  

Не повинен перевищувати 1 балу для виробів з гуми 

(латексу) 2-х балів, за винятком іграшок з гуми, призначених 

для дітей віком до 3х років; 

Текст в настільно-друкованих 

іграх повинен бути 

контрастним до фону  кольором (гігієнічним вимогам для 

фону відповідають кольори-блакитний, зелений, жовто-

зелений, жовтий, оранжевий, оранжево-червоний) 

Для проведення 

санітарно-гігієнічної 

експертизи вітчизняної 

продукції і повинні бути 

надані 

- заява виробника іграшок; 

- декларація власника іграшок та ігор;  про їх безпечність 

для здоров’я дитини; 

- нормативна документація на продукцію; 

- акт санітарно-епідеміологічного обстеження умов 

виробництва іграшок; 

- зразки іграшок; 

Обсяг лабораторних 

досліджень іграшок включає: 

- органолептичні дослідження; 

- загальні гігієнічні та фізичні дослідження; 

- санітарно-хімічні дослідження 

Показники результатів 

пробної носки дитячого одягу 

- тепловий опір повітряного простору під одягом; 

- температура навколишнього повітря,  

- середньозважена температура поверхні тіла;  

- середньозважена щільність теплового потоку,  

- тепловий опір одягу 

Показники зовнішнього 

вигляду дитячого взуття 

Найменування виробу, для якого віку, статті сезону року 

призначений колір, вага, конструкція (ширина у пальцях, 

висота підбору, форма носка, наявність перфорації на 

літньому взутті) 

Показники матеріалу для 

виготовлення дитячого взуття 

Вид матеріалу, м’якість, гнучкість верху, теплопровідність 

верху і прокладки, відштовхуючі властивості верху, матеріал 

для виготовлення низу, його жорсткість 

Група тканин Тонкі льняні і бавовняні, товсті бавовняні тканини, шовкові 

тканини, теплі тканини, тканини з хімічних волокон 

 

4.Рекомендації по практичному виконанню СРС.  
 

Схема санітарної експертизи дитячого одягу 

1. Загальні відомості (найменування виробу, його артикул, підприємство, яке виготовило вибір, 

дата випуску, для якого сезону року призначений одяг (кліматична зона), для якого віку, розмір. 

2. Характеристика зовнішнього вигляду (тканини, колір, вага, покрій, конструкція, фасон), 

простота, чи забезпечує вільність рухів, виведення із простору, що під одягом, газів та водяних 

парів (наявність грубих швів, тугих резинок), міцність, легкість. 

3. Характеристика матеріалів (тканин), із яких виготовлено одяг (товщина, вага, об’ємна вага, 

повітропроникність, паропроникність, гігроскопічність, теплопровідність (тепловий опір), опір 



повітряного простору під одягом, температура навколишнього повітря, щільність теплового 

потоку, тепловий опір у CLO. 

4. Висновок. 

Схема санітарної експертизи дитячого взуття 

1. Загальні відомості (найменування виробу, артикул: підприємство, яке виготовило вибір; для 

якого віку призначене взуття, розмір, відповідність держстандарту, для якого сезону призначене). 

2. Колір, вага, конструкція взуття, ширина пальців, висота підбору, наявність носка, що 

підводиться, характеристика задника, устілки, наявність перфорації на літньому взутті. 

3. Характеристика матеріалу, з якого виготовлене взуття (м’якість, гнучкість верху, характер 

поверхні верху, водовідштовхуваність верху, теплопровідність верху і підкладка, жорсткість 

матеріалів низу). 

4. Висновок. 

 

Алгоритм проведення санітарно-гігієнічної оцінки іграшки і дитячого одягу 

 

Завдання Вказівки до завдання 

1. Методика проведення 

санітарної експертизи 

дитячої іграшки 

1. Перелічіть основні гігієнічні вимоги до дитячої іграшки. 

2. Поясніть методику санітарної експертизи дитячої іграшки. 

2. Гігієнічна експертиза 

одягу для дітей. 

1. Дайте детальну характеристику зовнішнього вигляду одягу. 

2. Перерахуйте основні гігієнічні вимоги до дитячого одягу. 

3. Поясніть методику гігієнічної експертизи  матеріалів, що 

використовуються для виготовлення дитячого одягу. 

4. Дайте визначення одиниці теплоізоляції (СLO0). 

5. Представте схему санітарної експертизи дитячого одягу. 

6. Визначте показники, які необхідні для визначення серед 

середньозваженої величини теплового потоку при проведенні 

гігієнічної  експертизи матеріалів, що використовуються для 

виготовлення дитячого одягу. 

7. Перерахуйте гігієнічні вимоги до тканини, що 

використовується для виготовлення одягу для дітей. 

3. Гігієнічна експертиза 

дитячого взуття. 

1. Перерахуйте основні елементи дитячого взуття, які 

регламентуються держстандартом. 

2. Представте методику санітарної експертизи дитячого 

взуття. 

3. Дайте детальну характеристику зовнішнього вигляду  

взуття. 

4. Перерахуйте гігієнічні вимоги до матеріалу, з якого 

виготовляється дитяче взуття. 

 

 

Додаткові матеріали, необхідні для виконання СРС 

 

Тепловий опір одягу для різних кліматичних умов. 

 

Вид одягу Тепловий опір, 

 град/м
2
/год. ккал 

Число одиниць з 

10-0,18 град/м
2
/год.кал. 

Легка літня сукня 0,09 0,5 

Звичайний кімнатний одяг 0,18 1,0 

Демісезонний одяг 0,36 – 0,45 2,0 – 2,5 

Зимовий одяг 0,5 – 0,6 3,0 – 3,5 

Зимовий одяг 0,6 – 0,7 3,5 – 4,0 

Арктичний одяг 0,7 – 0,9 4,5 – 5,0 



Гігієнічна характеристика матеріалів, що використовуються для виготовленні дитячого 

одягу 

 

№ 

п/п 

Група  тканин Фізично хімічні властивості тканини  

1. Тонкі лляні і 

бавовняні (сатин, 

батист, вольва, 

полотно, ситець) 

Найбільша пористість, висока 

теплопровідність, низька теплозахисні 

властивості, висока повітропроникність 

(10000-3000 см/м
2
/с), гігроскопічність 20%, 

гідрофільність (вище 90%) 

Для білизни і легкої 

сукні 

2. Товсті бавовняні 

тканини (байки 

фланель, вельвет, 

репс, шотладка) 

Має більшу товщину і пористість, у 

попередній групі тканин. Повітропроникність 

майже у 30 разів нижче, ніж у попередній 

групі. 

Гігроскопічні паропроникливі (15%). Мала 

гігроскопічність (7-8%) в  

повітропроникність (685 см
2
/м

2
сек), 

гігрофільність репсу з водовідштовхуючими 

властивостями до «0» 

а) для теплої білизни 

і зимового 

домашнього одягу, 

б) як вітрозахисна 

тканина для весняно-

осіннього одягу 

 

3. Шовкові тканини Більш легкі м’які у порівнянні з бавовняними 

тканинами. Мають високу 

повітропроникність (10000 см
2
/м

2
сек), низьку 

теплопровідність, хорошу гігроскопічність 

(16,5%), менше мнуться. 

Для легкого літнього 

одягу 

4.  Шерстяні тканини Мають більшу  товщину і пористість у  

порівнянні з бавовною. Висока 

гігроскопічність 

Гігрофільність. Повільне висихання. Добрі 

теплозахисні властивості у сухому стані 

Тепла білизна, легка 

сукня, щільна форма 

5.  Теплі тканини Значні теплозахисні властивості, які 

пов’язані  з великою товщиною при малому 

обсязі ваги. Недоліком хутра, овчини є його 

велика вага: 

В 2 рази більше, ніж ватин. 

Для теплого 

захисного одягу 

6. Тканини із 

хімічних волокон 

а) а)  

а)штучні  

( ацетат, віскоза, 

аміачне волокно); 

б) синтетичні 

(лавсан, 

поліакрилнітрал, 

капрон) 

а) досить висока гігроскопічність, за 

питомою вагою наближається до бавовняних 

тканин, але жорсткість у 5-10 разів більша. 

б) гігрофобні, ліпофільні, мають малу 

капілярність, низькі теплозахисні 

властивості, спияють нагромадженню 

електричних зарядів на поверхні виробів, 

значно перебільшують допустимі рівні 

напруженості електричного поля. 

Допускається для 

легких суконь і як 

додаток до 

натуральних тканин, 

не рекомендується 

для внутрішніх шарів 

одягу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Вирішення ситуаційних задач 

Задача 1 

При вирішенні питання про можливість використання нових іграшок "Крокодил" у 

ДДУ встановлене: матеріал - гума, фарба стійка до впливу миючих і дезинфікуючих 

засобів, запах - 2 бали. Який із головних показників не вивчено? 

A. Бактеріальне забруднення 

B. Міцність матеріалу 

C. Міцність фіксації фарби 

D. Наявність токсичних речовин 

E. Маса іграшки 

Задача 2 

При вирішенні питання про можливість використання в ДДУ нових металевих іграшок 

"Автомобіль" установлено: матеріал - метал, фарба міцно фіксована, запах - 3 бали, напруга 

електродвигуна - 8 в. Який із головних показників не вивчено? 

A. Бактеріальне забруднення 

B. Міцність матеріалу 

C. Стійкість до впливу миючих і дезинфікуючих засобів 

D. Оптичні властивості 

E. Маса іграшки 

Задача 3 

У ДНЗ використовується сопілочка "Сопілка": матеріал - дерево, фарба міцно 

фіксована, поверхня зачищена, маса - 80 г, сила звуку - 58 дбА, запах - 3 бали. Що може бути 

головним чинником ризику в цій іграшці? 

A. Сила звуку 

B. Бактеріальне забруднення 

С.Запах 

D. Форма 

E. Міцність матеріалу 

Задача 4 

У ДНЗ використовується іграшка - заводна машина "Таврія", масою 400 г. Вона виконана з 

металу, її частини без гострих кутів, фіксовані. Фарба стійка до впливу миючих і 

дезинфікуючих засобів, міцно фіксована. При грі в приміщенні на відстані 1 м від її 

визначається шум інтенсивністю 66 дб. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам? 

A. Відповідає 

B. Не відповідає за рівнем шуму 

C. Не відповідає по масі 

D. Не відповідає по міцності фіксації фарби 

E. Не відповідає по наявності травматичних частин 

Задача 5 

У ДНЗ використовуються для ігор хутряні іграшки "Ведмідь": маса - 200 г, фарбування 

матеріалу стійке, токсичні речовини відсутні; запах - 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним 

вимогам для використання в ДДУ?  

A. Відповідає 

B. Не відповідає по масі 

C. Не відповідає по стійкості барвників 

D. Не відповідає по запаху 

E. Не відповідає по матеріалу 



Задача 6 

У ДНЗ використовуються біноклі: матеріал - пластмаса, маса - 90 г, збільшення - 1x6 разів, 

міжцентрова відстань - 50 мм, запах - 2 бали, витяжка не містить токсичних речовин. Що є 

ведучим чинником ризику в даних іграшках?  

A. Сила збільшення 

B. Міжцентрова відстань 

C. Запах 

D. Токсичні речовини 

E. Міцність матеріалу 

Задача 7 

Білизна для дітей дошкільного віку характеризується високими воздухо - і 

паропроникністю, гігроскопічністю і вологостійкістю. Тканина розріджена, пориста й 

еластична. Чи відповідає тканина гігієнічним вимогам?  

A. Відповідає 

B. Не відповідає по повітропроникності 

C. Не відповідає по гігроскопічності 

D. Не відповідає по вологості 

E. Не відповідає по пористості тканини 

Задача 8 

Білизна для дітей ясельного віку характеризується високими гігроскопічністю і 

вологоємністю при низькій теплопровідності. Тканина має високу паропроникність в сухому 

стані і низьку у вологому. Який фактор ризику має білизна? 

A. Висока гігроскопічність 

B. Висока паропроникність 

C. Низька паропроникність у вологому стані 

D. Висока вологоємність 

E. Висока паропроникність у сухому стані 

Задача 9 

При медичному огляді учениці 9-го класу встановлено: збільшення поперекового 

вигину, зменшення подовжнього розміру таза, звід стопи сплощений, пальці деформовані. 

Що є найбільш ймовірною причиною цього?  

A. Низька рухова активність 

B. Висока рухова активність 

C. Вузьке взуття 

D. М'яке взуття 

E. Високий каблук 

Задача 10 

У підлітка в результаті постійного носіння одного типу взуття деформована 

стопа (плоскостопість). Що найбільш ймовірно привело до цього?  

A. Товщина підошви 

B. М'яке взуття 

C. Висока твердість підошви 

D. Пластичність устілки 

E. Моделювання устілки 

Задача 11 

Літнє взуття (босоніжки без задника) для 5-ти літньої дитини виготовлене зі 

шкіри з високими повітря- і паропроникністю. Твердість підошви 5 кг. Устілка 

розширена біля дистальних фаланг пальців. Чи відповідає взуття гігієнічним 

вимогам? 



A. Відповідає 

B. Не відповідає по заднику 

C. Не відповідає по повітропроникності 

D. Не відповідає по твердості підошви 

E. Не відповідає за формою устілки 

 

Задача 12 

 

Іграшка – автомобіль («Швидка допомога») світлокоричневого кольору, мікроелектродвигун 

утворює напругу 8 вольт, сила звукової системи – 80 – дБ. Фарба нанесена нерівномірним шаром, 

не змивається гарячою водою з милом, витирається 1% НСІ. Дайте санітарно-гігєнічну оцінку 

взірця іграшки. 

 

Задача 13 

 

 Іграшка з пластизолю забарвлена у жовтогарячий, червоний, жовтий і зелений кольори. Фарби 

стійки до дії миючих засобів і 1% розчину НСІ, запах – силою 1 бал, токсичні речовини не 

звизначаються. Дайте гігієнічну оцінку виробу і висновок про можливість використання іграшки. 
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