
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
з «Гігієни та екології» 

для студентів II курсу стоматологічного факультету 
на осінньо-зимовий семестр 2017-2018 н.р. 

№ 
лек-
ції 

Дата Групи Тема лекції Кіль-
кість 
годин 

Місце 
прове-
дення 

Лектор 

1. 01.09.17 13-21 Вступ в гігієну та екологію. Гігієнічне 
значення складових біосфери, сонячної 
радіації, клімату, погоди. Біоетичні 
аспекти впливу навколишнього 
середовища на людину. 

2 Стомат 
№ 2 2 0 

Омельчук/ 
Кузьмінська 

12.09.17 1-12 

Вступ в гігієну та екологію. Гігієнічне 
значення складових біосфери, сонячної 
радіації, клімату, погоди. Біоетичні 
аспекти впливу навколишнього 
середовища на людину. 

2 СГ № 3 Омельчук/ 
Кузьмінська 

14.09.17 англ. 
7Са -
ІЗСа 

Вступ в гігієну та екологію. Гігієнічне 
значення складових біосфери, сонячної 
радіації, клімату, погоди. Біоетичні 
аспекти впливу навколишнього 
середовища на людину. 2 СГ № 2 Велика/ 

Кузьмінська 

2. 15.09.17 13-21 Гігієна населених місць, її біоетичні 
аспекти. Гігієна води та водопостачання. 
Вплив якості питної води на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 

2 Стомат 
№ 2 2 0 

Кузьмінська/ 
Омельчук 

26.09.17 1-12 

Гігієна населених місць, її біоетичні 
аспекти. Гігієна води та водопостачання. 
Вплив якості питної води на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 

2 СГ № 3 Кузьмінська/ 
Омельчук 

28.09.17 англ. • 
7Са -
ІЗСа 

Гігієна населених місць, її біоетичні 
аспекти. Гігієна води та водопостачання. 
Вплив якості питної води на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 

2 СГ № 2 Велика/ 
Кузьмінська 

3. 29.09.17 13-21 Харчування та здоров'я населення. 
Основи раціонального харчування. 
Вплив харчування на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 
Біобезпека харчування. 

2 Стомат 
№ 2 2 0 

Кузьмінська/ 
Омельчук 

10.10.17 1-12 

Харчування та здоров'я населення. 
Основи раціонального харчування. 
Вплив харчування на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 
Біобезпека харчування. 

2 СГ № 3 Кузьмінська/ 
Омельчук 

12.10.17 англ. 
7Са -
ІЗСа 

Харчування та здоров'я населення. 
Основи раціонального харчування. 
Вплив харчування на загальне та 
стоматологічне здоров'я населення. 
Біобезпека харчування. 2 СГ № 2 Велика/ 

Кузьмінська 

4. 13.10.17 13-21 Гігієнічні вимоги до лікувально-
профілактичних закладів, в т.ч. стома-
тологічного профілю. Гігієна праці лікарів-
стоматологів, зубних техніків. Біобезпека 
та біоетика праці лікарів-стоматологів. 

2 Стомат 
№ 2 2 0 

Кузьмінська/ 
Омельчук 

24.10.17 1-12 

Гігієнічні вимоги до лікувально-
профілактичних закладів, в т.ч. стома-
тологічного профілю. Гігієна праці лікарів-
стоматологів, зубних техніків. Біобезпека 
та біоетика праці лікарів-стоматологів. 

2 СГ № 3 Кузьмінська/ 
Омельчук 

26.10.17 англ. 
7Са -
ІЗСа 

Гігієнічні вимоги до лікувально-
профілактичних закладів, в т.ч. стома-
тологічного профілю. Гігієна праці лікарів-
стоматологів, зубних техніків. Біобезпека 
та біоетика праці лікарів-стоматологів. 2 СГ № 2 Велика/ 

Кузьмінська 

5. 27.10.17 13-21 Радіаційна гігієна. Іонізуюче випро-
мінювання як чинник навколишнього 
середовища та виробнича шкідливість. 
Протирадіаційний захист в медичних 
закладах, в т.ч. стоматологічного 
профілю. Біоетичні аспекти впливу 
радіаційного чинника на людину. 

2 Стомат 
№ 2 2 0 

Омельчук/ 
Кузьмінська 

07.11.17 1-12 

Радіаційна гігієна. Іонізуюче випро-
мінювання як чинник навколишнього 
середовища та виробнича шкідливість. 
Протирадіаційний захист в медичних 
закладах, в т.ч. стоматологічного 
профілю. Біоетичні аспекти впливу 
радіаційного чинника на людину. 

2 СГ № 3 Омельчук/ 
Кузьмінська 

09.11.17 англ. 
7Са -
ІЗСа 

Радіаційна гігієна. Іонізуюче випро-
мінювання як чинник навколишнього 
середовища та виробнича шкідливість. 
Протирадіаційний захист в медичних 
закладах, в т.ч. стоматологічного 
профілю. Біоетичні аспекти впливу 
радіаційного чинника на людину. 

2 СГ № 2 Велика/ 
Кузьмінська 

Всього ЗО 

Зав. кафедри гігієни та екології №4, 
доцент Н.В. Велика 



Plan of lectures 

on «Hygiene and ecology» 

for students of Stomatologycal faculty 

to the third semester in 2017-2018 year 

(5 two-hour lectures - 10 hours). 

№ Topic of lecture Date Hours 

1. Hygiene and ecology introduction. Biosphere 

construction, function, hygienic value. 

14.09.17 2 

2. Hygienic significance of water. 28.09.17 2 

3. Hygiene of nutrition. Physiological functions of • 

food and nutrients. Alimentary diseases, their 

prevention. Rational nutrition. 

12.10.17 2 

4. Hygiene of stomatological establishments. 26.10.17 2 

5. Radiation hygiene. Radiation, the influence on 

the organism and stomatological health. 

Prophylaxis of unfavorable impact. 

09.11.17 2 

In all: 10 

Head of the departments 
of hygiene and ecology № 4, 
assistant professor 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ З КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р. 

№ 
п/п ТЕМА ЛЕКЦІЇ 

Трива 
ва-

лість 
акад. 
год. 

ДАТА ЛЕКТОР 

1. Гігієна як галузь медичгіої науки та охорони здоров'я. 
Комплексний вплив навколишнього середовища на здо-
ров'я населення. Екологічні проблеми і охорона довкіл-
ля. Екологічна психологія. Психогігієна. 
Сонячна радіація. її спектр, вплив на здоров'я, гігієнічне 
та психогігієнічне значення. Використання сонячної ра-
діації та її складників з лікувально-профілактичною та 
гігієнічною метою. Клімат і погода. 

2 13.09.17 
Доцент 
Велика Н.В. 

2. Біосфера, її структура, місце людини в біосфері. Атмос-
фера. Гігієнічно значення фізичних властивостей та хімі-
чного складу повітряного середовища. Літосфера. Біоге-
охімічні ендемії. 
Вода та здоров'я. Гігієнічне, оздоровче, лікувальне, пси-
хогігієнічне значення води. Гігієнічні вимоги до питної 
води. Методи кондиціювання води, системи водозабез-
печення. 

2 27.09.17 
Доцент 
Велика Н.В. 

3. Наукові основи гігієни харчування. Закони раціонально-
го харчування. Класифікація аліментарних захворю-
вань. Фізіолого-гігієнічне значення основних нутрієнтів. 
Нутритивна профілактика аліментарних дефіцитів. Нау-
кові основи психону грієн іології. 

2 11.10.17 
Доцент 
Велика Н.В. 

4. Гігієна дітей га підлітків. Закономірності росту, фізично-
го та психічного розвитку дітей. Акселерація. Шкільна 
зрілість. Гігієна га психогігієна навчальної діяльності. 
Гігієна лікувальних, лікувально-профілактичних та оздоро-
вчих закладів. Стресої енні чинники лікарняного середови-
ща, їх вплив на пацієнтів і персонал. 

2 25.10.17 
Доцент 
Велика Н.В. 

5. Праця і здоров'я. Вплив чинників виробничого середови-
ща та умов праці на здоров'я. Профілактика про-
фесійних захворювань. Лікувально-профілактичне харчу-
вання працівників шкідливих виробництв. 
Психогігієна праці. 
Гігієнічні проблеми забруднення навколишнього середо-
вища радіонуклідами. Екологічні, гігієнічні та психогігіє-
нічні аспекти наслідків аварії на Чорнобильський АНС. 
Профілактика радіаційних уражень. 

2 08.11.17 
Доцент 
Велика Н.В. 

Завідувач кафедри гігіє ни та екології №4, 
доцент Н. В. Велика 



„ЗАТВЕРДЖЕНО" 
на методичній нараді кафедри 
гігієни та екології № 4 
„28" серпня 2017 р. 
протокол № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 
НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2017/18 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 
п/п 

Т е м и л е к ц і й Л е к т о р и 
Трив. 

а к а д . год. 
Д а т и 

1 

Гігієна як наука. Екологія як наука. Навколишнє 
середовище та здоров 'я людини. 

Проф. Омельчук С.Т. 2 

07.09.17 
(2 потік) 
14.09.17 
(1 потік) 

2 

Актуальні питання комунальної гігієни. Частина 1 
(проблеми урбанізації , гігієни житла, мікроклімату, 
освітлення, опалення, вентиляції , грунту, очистки 
населених місць). 

Доц. Аністратенко Т.І. 2 

21.09.17 
(2 потік) 
28.09.17 
(1 потік) 

3 

Гігієна погоди та клімату. Акліматизація, 
геліометеотропні * реакції та їх профілактика, 
біоетичні засади оцінки впливу клімато-погодних 
умов на здоров 'я людини. 

Доц. Білко Т.М. 2 

05.10.17 
(2 потік) 
12.10.17 

(1 потік) 

4 

Актуальні питання комунальної гігієни. Частина 2 
(гігієна води та водопостачання) . 

Доц. Аністратенко Т.І.. 2 

19.10.17 
(2 потік) 
26.10.17 
(1 потік) 

5 

Актуальні питання гігієни праці, біобезпека в гігієні 
праці. 

Доц. Велика Н.В.. 2 

02.11.17 
(2 потік) 
09.11.17 
(1 потік) 

6 

Актуальні питання гігієни дітей і підлітків. Питання 
біоетики та біобезпеки в гігієні дітей та підлітків. 

Доц. Велика Н.В.. 2 

16.11.17 
(2 потік) 
23.11.17 
(1 потік) 

7 

Біосфера та її гігієнічне значення. Біоетичні аспекти 
та питання біобезпеки денатурації біосфери. 

Проф. Омельчук С.Т. 2 

30.11.17 
(2 потік) 
07.12.17 
(1 потік) 

В С Ь О Г О о с і н н ь о - з и м о в и й с е м е с т р 14 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 
доцент Н.В. Велика 


