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Назва теми
Змістовий модуль 1. Гігієнічне значення навколишнього
середовища та методи його гігієнічного дослідження

Кількість
годин

1.

Місце та значення гігієни в системі медичних наук і практичної
діяльності лікаря-стоматолога. Методи гігієнічних досліджень.

2

2.

Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методика використання
ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики
захворювань і санації повітряного середовища. Гігієнічна
оцінка природного та штучного освітлення.

2

3.

Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень. Гігієнічна оцінка
чистоти повітря та ефективності вентиляції.

2

4.

Методика гігієнічної оцінки впливу клімато-погодних умов на
здоров’я людини. Профілактика метепатологічних реакцій
людини.

2

5.

Гігієнічна оцінка санітарного стану ґрунту. Основи санітарної
очистки населених місць.

2

6

Гігієнічна оцінка джерел водопостачання та якості питної води.

2

7.

Методи покращання якості питної води. Методика визначення
вмісту фтору в питній воді. Профілактика карієсу та флюорозу.

2

Змістовий модуль 2.
Гігієнічні основи харчування,
здорового способу життя та розвитку дітей і підлітків.
8.

Вивчення адекватності та збалансованості харчування.
Методика оцінки харчового статусу та вітамінної
забезпеченості організму людини.

2

9.

Гігієнічна оцінка ступеня якості та методика санітарної
експертизи харчових продуктів. Теоретичні аспекти та

2

методика профілактики
зумовлених захворювань.

аліментарних

та

аліментарно-

10.

Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

2

11.

Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і
підлітків.

2

12.

Норми проектування навчально-виховних закладів. Гігієнічна
оцінка навчально-виховного процесу дітей. Гігієнічна оцінка
шкільних підручників, дитячих меблів та предметів дитячого
побуту (іграшки, одяг)

2

Змістовий модуль 3. Гігієна та охорона праці в медицині.
Гігієнічні основи діяльності лікувально-профілактичних
закладів.
13.

Основи промислової гігієни. Гігієнічна оцінка впливу шуму та
вібрації.

2

14.

Гігієнічна оцінка впливу токсичних хімічних речовин і умовах
виробничого середовища. Методика розслідування випадків
професійних захворювань та отруєнь.

2

15.

Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Гігієнічна оцінка
умов перебування хворих та праці медичного персоналу в
стоматологічній поліклініці.

2

16.

Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу
радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючих
випромінювань в лікувальних закладах. Розрахункові методи
оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту населення від
зовнішнього опромінення

2

17.

Гігієнічні основи здорового способу життя. Психогігієна та
особиста гігієна. Методика гігієнічної оцінки засобів догляду за
ротовою порожниною.

2

18.

Підсумковий модульний контроль “Гігієна та екологія”

2

