
 



 



ВСТУП 
Робоча програма дисципліни «Гігієна у фармації та екологія» складена відповідно 

до освітньої програми «Фармація» другого магістерського рівня вищої освіти. 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Основна  
Кількість кредитів ECTS 4 
Загальна кількість годин 120 
Форма підсумкового контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 2 2 
Кількість аудиторних годин: 45 10 

лекції 34 6 
практичні заняття 20 8 

семінарські заняття   
лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 66 106 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання навчальної дисципліни “Гігієна у фармації та екологія” є: 

оволодіння майбутніми магістрами спеціальності “Фармація, промислова фармація” 
теоретичними знаннями у галузях гігієни, зокрема гігієни аптечних закладів і 
фармацевтичних підприємств, та екології, опанування практичними уміннями та 
навичками, спрямованими на здійснення профілактичних заходів зі зміцнення здоров’я 
людини та збереження довкілля від забруднення з метою застосування набутих знань й 
умінь у своїй практичній професійній діяльності 

Завдання - усвідомлення пріоритету профілактичних заходів для зміцнення 
здоров’я індивідуума та популяції; – 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. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- предмет і завдання гігієни; 
- історію розвитку гігієни;  
- значення гігієни в практичній роботі фармацевта;  
- правила роботи в гігієнічній лабораторії;  
- методи гігієнічних досліджень;  



- хімічні та фізичні властивості повітря. Охорону атмосферного повітря; 
- гігієну ґрунту;  
- гігієнічні вимоги до питної води і води для ін’єкцій;  
-  принципи раціонального харчування;  
- вимоги до особистої гігієни персоналу аптек;  
- гігієну праці в аптечних установах;  
- виробничі шкідливі та небезпечні чинники в роботі фармацевта;  
- вимоги до мікроклімату виробничих приміщень аптек та аптечних складів;  
- значення, методи і форми санітарної освіти.  
Студенти повинні вміти:  
- визначати температуру, вологість, швидкість руху повітря;  
- відбирати проби води, консервувати їх; оформлювати документацію;  
- досліджувати фізичні властивості води;  
- проводити дезінфекцію в аптечних установах;  
- розраховувати потрібну кількість бактерицидних ламп для знезараження повітря в 
асептичному блоці 
- визначати й оцінювати санітарно-гігієнічні особливості мікроклімату виробничих 
приміщень;  
- дотримувати правил особистої гігієни фармацевта;  
- організовувати й проводити роботу із санітарної освіти.  
Студенти мають бути проінформовані про:  
- досягнення сучасної медицини;  
- екологічний стан своєї області та України;  
- нові накази МОЗ України. 
 
Загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 
ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
Спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК1. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 
профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних, вірусних 
та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та 
підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-
біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями 
 
Результати навчання: 
ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як 
соціально значущу для здоров’я людини. 
ПРН 2. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в 
професійному середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 
ПРН 4. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 
здійснення професійної діяльності. 
ПРН 11. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні 
спалахів інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 «Гігієна у фармації та екологія»  

Тема 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних досліджень. Історія 
виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан гігієни. Наукові принципи 



гігієнічного нормування факторів навколишнього та виробничого середовища. Поняття 
про гігієнічний норматив, його різновиди, об'єкти, що підлягають нормуванню, значення у 
проведенні профілактичних заходів. Санітарія як галузь практичної діяльності в системі 
охорони здоров'я. Санітарно-епідеміологічна станція як провідний заклад практичної 
діяльності в галузі профілактичної медицини, її структура та різновиди. Поточний 
державний та відомчий санітарний нагляд за хіміко-фармацевтичними підприємствами. 
Основи санітарного законодавства, його найважливіші елементи та значення для 
реалізації профілактичних заходів.  
 
Тема 2. Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря, води, ґрунту як факторів 
навколишнього середовища Мікроклімат і його гігієнічне значення. Види та вплив 
дискомфортного (охолодного та нагрівного) мікроклімату на теплообмін людини та її 
здоров'я. Методи і показники оцінки комплексної дії мікроклімату на організм людини 
(фізичне моделювання, ефективно-еквівалентні температури, результуючі температури та 
інші). Радіоактивність. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища, 
джерела (природні, техногенні, підсилені природного походження, індустріальні), їх 
характеристики. Радіаційний фон. Основні джерела, види і наслідки антропогенного 
забруднення атмосферного повітря та повітря закритих приміщень. Характеристика 
джерел забруднення атмосфери у населеному пункті. Вплив забрудненого повітря на 
здоров'я і умови проживання населення. Шляхи та засоби профілактики негативного 
впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров'я. Фізіолого-гігієнічне значення 
складових компонентів повітряного середовища приміщень та їх вплив на здоров'я і 
санітарні умови життя. Основні джерела, критерії та показники забруднення 
атмосферного повітря, повітря житлових, громадських, виробничих приміщень. Вплив 
забрудненого хімічними речовинами повітря на здоров'я людини. Показники та вимоги до 
відбору проб повітря для санітарно-хімічного та бактеріологічного дослідження. Методи 
відбору проб повітря, прилади. Загальні гігієнічні вимоги до якості питної води, її 
органолептичних властивостей, хімічного складу, епідемічної безпеки. Епідеміологічне 
значення води. Роль води і умов водопостачання у розповсюдженні інфекційних 
захворювань. Роль санітарно-показових мікроорганізмів для оцінки якості питної води за 
бактеріальним складом. Джерела водопостачання, їх порівняльна гігієнічна 
характеристика. Централізована і децентралізована системи водопостачання, їх 
порівняльна гігієнічна характеристика. Державний стандарт якості води для 
централізованого господарсько-питного водопостачання. Методи очистки води: основні 
(освітлення, знебарвлення та знезараження) та спеціальні (знезалізення, пом'якшення, 
демінералізація, дезодорація, дезактивація, фторування, дефторування та інші). 
Децентралізована система водопостачання. Гігієнічні вимоги до облаштування і 
експлуатації шахтних колодязів та каптажів джерел. Санація колодязів і знезараження 
води в них. Санітарний нагляд за водопостачанням населених місць. Зони санітарної 
охорони головних споруд водопроводу. Походження, формування, механічна структура, 
фізичні властивості та хімічний склад ґрунту. Гігієнічна оцінка різних видів ґрунтів. 
Вплив забруднення ґрунту на здоров'я і санітарні умови життя населення. Роль ґрунту у 
виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань (анаеробних інфекцій) та 
інвазій. Грунт і захворювання неінфекційної етіології. Процеси та показники 
самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними 
показниками. Принципи очищення населених місць.  
 
Тема 3. Гігієнічне значення природного та штучного освітлення приміщень різного 
призначення (житлових, навчальних, виробничих, аптекарських, лікарняних та інших). 
Основні світлотехнічні величини (сила світла, світловий потік, спектр, освітленість, 
яскравість, блисткість, коефіцієнт світлопропускання, світність) та одиниці їх 
вимірювання. Зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на рівень природної 



освітленості приміщень. Гігієнічні вимоги до природного та штучного освітлення 
приміщень. Показники та нормативи освітлення приміщень різного призначення. 
Методика оцінки рівня освітлення приміщень геометричними, світлотехнічними 
методами. Методика оцінки інсоляційного режиму приміщень. Вплив природного та 
штучного освітлення на функціональний стан ЦНС, працездатність.  
 
Тема 4. Санітарне законодавство в області гігієни праці. Особиста гігієна персоналу аптек 
та додержання санітарно-протиепідемічного режиму. Особиста гігієна працюючих в 
стерильних відділеннях.  
Гігієна праці та оздоровчі заходи на фармацевтичних підприємствах з виробництва 
синтетичних лікарських засобів, антибіотиків та фітопрепаратів.  
 
Тема 5. Санітарні вимоги до приміщень та обладнання аптек Санітарно-технічне 
обладнання аптеки. Визначення ефективності вентиляційної системи. Засоби покращання 
якості повітря, яке подається припливними системами вентиляції. Гігієнічні вимоги до 
опалення аптек і фармацевтичних підприємств. Санітарні вимоги до прибирання 
приміщень аптеки.  
 

4. Структура навчальної дисципліни  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усьог
о 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
лк пз лз с.р. лк пз лз с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Гігієна як наука, її мета, 
завдання, зміст, методи 
гігієнічних досліджень Джерела 
забруднення навколишнього 
середовища та проблеми 
охорони довкілля. 

24 6 4 0 14 24 1 1 0 22 

2. Гігієнічне та екологічне 
значення фізичних властивостей 
повітря, води, ґрунту як 
факторів навколишнього 
середовища 

24 6 4 0 14 24 1 1 0 22 

3. Гігієнічне значення 
природного та штучного 
освітлення приміщень різного 
призначення 

24 7 4 0 13 24 1 2 0 21 

4. Санітарне законодавство в 
області гігієни праці. 24 7 4 0 13 24 1 2 0 21 

5. Санітарні вимоги до 
приміщень та обладнання аптек 
Визначення ефективності 
природної та штучної 
вентиляції приміщень 

24 8 4 0 12 24 2 2 0 20 

Усього годин 120 34 20 0 66 120 6 8 0 106 
 

5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
ДФН ЗФН 



1 1. Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи 
гігієнічних досліджень Джерела забруднення 
навколишнього середовища та проблеми охорони 
довкілля. 

4 1 

2 2. Гігієнічне та екологічне значення фізичних 
властивостей повітря, води, ґрунту як факторів 
навколишнього середовища 

4 1 

3 3. Гігієнічне значення природного та штучного освітлення 
приміщень різного призначення 4 2 

4 4. Санітарне законодавство в області гігієни праці. 4 2 
5 5. Санітарні вимоги до приміщень та обладнання аптек 

Визначення ефективності природної та штучної 
вентиляції приміщень 

4 2 

 Усього годин 20 8 
 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Гігієна як наука, методи гігієнічних досліджень. Джерела 
забруднення навколишнього середовища та проблеми 
охорони довкілля. Санітарія як галузь практичної 
діяльності в системі охорони здоров'я. Поточний 
державний та відомчий санітарний нагляд за хіміко-
фармацевтичними підприємствами. Основи санітарного 
законодавства, його найважливіші елементи та значення 
для реалізації профілактичних заходів. 

14 22 

2 Гігієнічне та екологічне значення фізичних властивостей 
повітря, води, ґрунту як факторів навколишнього 
середовища 

14 22 

3 Гігієнічне значення природного та штучного освітлення 
приміщень різного призначення. Гігієнічні вимоги до 
природного та штучного освітлення приміщень. 
Показники та нормативи освітлення приміщень різного 
призначення. Методика оцінки рівня освітлення 
приміщень геометричними, світлотехнічними методами. 
Методика оцінки інсоляційного режиму приміщень. 
Вплив природного та штучного освітлення на 
функціональний стан ЦНС, працездатність.  

13 21 

4 Санітарне законодавство в області гігієни праці. Особиста 
гігієна персоналу аптек та додержання санітарно-
протиепідемічного режиму. Особиста гігієна працюючих в 
стерильних відділеннях.  
Загальні закономірності адаптації людини до різних умов 
довкілля. Екологічно зумовлені та екологічно залежні 
захворювання. 

13 21 

5 Санітарні вимоги до приміщень та обладнання аптек 
Санітарно-технічне обладнання аптеки. Визначення 
ефективності вентиляційної системи. Засоби покращання 
якості повітря, яке подається припливними системами 
вентиляції. Гігієнічні вимоги до опалення аптек і 
фармацевтичних підприємств. Санітарні вимоги до 

12 20 



прибирання приміщень аптеки.  
 Усього годин 66 106 

 
7. Індивідуальні завдання  

ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 
кафедри (викладача) - відсутні. 

 
               8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь. Форми поточного контролю:  

1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване).  
2. Практична перевірка сформованих професійних вмінь.  
3. Тестовий контроль (відкриті та закриті тестові завдання). Самостійна робота 

студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. 
Формою підсумкового контролю знань є залік. Підсумковий контроль засвоєння 

навчальної дисципліни здійснюється по її завершенні на останньому занять із дисципліни. 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною 

шкалою 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студент отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю 
набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею 
співставлення шкал: 

 
Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 
державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

                     
                           9. Критерії оцінювання результатів навчання 
                  (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

Критерії оцінювання відповідей студентів на практичних заняттях 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального 



2.  матеріалу; 
3. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
4. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
5. використання додаткової літератури; 
6. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх 
у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо 
стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для 
виконання завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні 
посилання на фундаментальні дослідження з певної проблеми. 
Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, 
структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій 
навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві 
помилки. 

"Незадовільно" 
– 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 
формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
1. Початковий рівень визначається на першому практичному занятті за допомогою 

письмової контрольної роботи, яка складається з тестових завдань різного рівня 
складності.  

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі:  
• індивідуального усного опитування за теоретичними питаннями на основі 

рекомендованої літератури, які включені до методичних розробок з відповідних тем;  
• розв’язування ситуаційних задач за темою заняття на основі рекомендацій у 

методичних розробках, підбірки задач, відповідних методичних матеріалів кафедри, 
задачників, практикумів;  

• у формі тестових завдань з однією чи декількома правильними відповідями;  
• у формі письмових контрольних робіт. 3. Підсумковий контроль: здійснюється по 

завершенню модуля і включає в себе контроль теоретичних знань, практичних навичок і 
вмінь. 
 
  



Система оцінювання та вимоги форми навчання 
Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 

1 Контрольні роботи індивідуальна контрольна письмова 
робота, яка містить 10 контрольних 
запитань. Правильна відповідь на кожне 
запитання оцінюється в 1 бали 

 
 

10 

2 тести кожному студенту пропонуються 30 
тестових завдань, які оцінюються в 1 бал 
за кожне 

 
30 

3 перевірка рівня засвоєння 
практичних вмінь і 
навичок  

робота на практичному занятті 
оцінюються в 2 бала (2х3) 

 
6 

3 презентації 2,8  бала за тему (2,8х5) 14 
 Усього  60 
 Підсумковий контроль  40 
 РАЗОМ  100 

 
10. Методи навчання 

Метод навчання – спосіб подання (представлення) інформації студентові в ході його 
пізнавальної діяльності, реалізований через дії, які зв'язують викладача й студента.  

Для оцінки й вибору методів навчання використовується низка наявних 
класифікацій, здійснених на основі різних засад :  

- за джерелом знань ( словесні, наочні й практичні методи)  
- за відповідним етапом навчання, на кожному з яких розв'язують специфічні 

завдання (орієнтація на методи підготовки тих, кого навчають, до вивчення матеріалу, що 
передбачає пробудження інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, 
необхідних умінь і навичок; та методи вивчення нового матеріалу; методи конкретизації й 
поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють використанню 
пізнаного; та методи контролю й оцінки результатів навчання);  

- за способом керівництва навчальною діяльністю безпосередні або опосередковані 
(методи пояснення педагога й різноманітні методи організації самостійної роботи 
студентів);  

- за логікою навчального процесу (опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й 
синтетичні методи);  

- за дидактичними цілями (методи організації діяльності студентів, методи 
стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи 
перевірки й оцінки.) 

 
Питання до заліку 

1. Гігієнічні вимоги до аптечних приміщень та устаткування аптек. Здійснення контролю за 
дотриманням санітарно-протиепідемічого режиму в аптеках.  
2. Методи гігієнічних досліджень. Екологія як загально біологічна та гуманітарна 
наука. Предмет і задачі науки екології  
3. Фізіологічна роль та гігієнічне, епідеміологічне значення води. Джерела і системи 
водопостачання. Норми вживання води. 
4. Санітарні вимоги щодо виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах. 
Наказ №275 



5. Основні завдання і принципи санітарної освіти. Методи і форми. 
6. Виробничі шкідливості й небезпечні чинники в роботі фармацевта. Професійні 
хвороби, і їх профілактика. 
7. Хімічний склад повітря атмосферного і його гігієнічне значення. Джерела 
забруднення. 
8. Значення ґрунту в поширенні інфекційних хвороб та гельмінтозів. Очищення 
населених місць та його гігієнічне значення.  
9. Фізичні властивості та хімічний склад води. Санітарні вимоги до одержання та 
зберігання очищеної води для ін’єкцій в умовах аптеки (наказ №275) 
10. Гігієнічні вимоги до розміщення, планування, санітарного благоустрою аптечних 
складів. Механізація та автоматизація складових робіт.  
11. Значення ґрунту в поширенні інфекційних хвороб та гельмінтозів. Утилізація та 
знешкодження відходів. Очисні споруди. 
12. Гігієнічні вимоги щодо якості питної води та її санітарне оцінювання. Вимоги 
державного стандарту до води питної. 
13. Склад харчового раціону і норми раціонального харчування. Харчові добавки. 
14. Санітарні вимоги до одержання транспортування та зберігання води очищеної та 
води для інфекцій в умовах аптек. 
15. Гігієнічне нормування виробничого мікроклімату аптек. Засоби запобігання 
несприятливому впливу виробничого мікроклімату на організм людини. 
16. Особиста гігієна і її значення для людини. Гігієна одягу і взуття. Вимоги до 
особистої гігієни персоналу аптек. 
17. Гігієнічне та епідеміологічне значення ґрунту. Очистка населених місць від рідких 
відходів. Очисні споруди. 
18. Норма хімічного складу повітря. Джерела забруднення. Охорона атмосферного 
повітря. 
19.  Джерела водопостачання і їх характеристика. Норми водоспоживання. Методи 
очистки води. 
20. Нормування хімічних, фізичних, органолептичних і бактеріологічних якостей води 
питної. Методи очистки. Охорона водоймищ в Україні. 
 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна література 

1. Гігієна у фармації: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. 
/Н.М.Кононенко, В.В.Чікіткіна, В.В.Волковой та інш.- Х.: Вид-во , 2016.- 275 с. 
2. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. 
– 720 с. 
3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами 
екології. – К.: Здоров’я, 2004. – 792 с.  
4. Дикий І.Л., Літаров В.Є., Сілаєва Л.Ф. Основи загальної та фармацевтичної гігієни. 
Навч. посібник.- X.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки.- 2003.- 180 с. 
5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення”. 
6. Екологія : теоретичні основи і практикум [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / А. Ф. 
Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. -3-е вид. - Львів:Магнолія, 2008. - 
324c. 
7. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. – К.: Здоров’я, 2002. – 288 с.  
8. Мізюк М.І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К.: Здоров’я, 2002. – 251 с.  



9. Основи екології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Бардов, В.І. 
Федоренко, Е.М. Білецька [та ін.]: За ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова 
Книга, 2013. – 407 с. 

Допоміжна література 
1. Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною” від 12 травня 2010 року № 400. Загальна гігієна: пропедевтика 
гігієни: Підручник / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін.; За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – 552 с.  

2. Наказ МОЗ України від 15 травня 2006 р. №275 про затвердження Інструкції із санітарно-
протиепідеміологічного режиму аптечних закладів. - Київ, 2006.   

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 447 від 12 травня 1997 р. «Про впорядкування 
діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації лікарських 
засобів». Ліки і здоров'я. 25 червня 1997 р.№'12  

4. Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов. М., 
1986.-36 с.  

5. Шевченко А.М., Алексеев С.В., Гончарук Г.О. та ін. Гігієна праці. Київ, Вища школа, 
1993.-583 с.  

6. Назарук М.М. Основи екології: Навчальний посібник для підприємств зв’язку. – Львів, 
1997.- 210с.  

7. Промислова екологія [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / С. О. Апостолюк, В. С. 
Джигирей, А. С. Апостолюк. -К.:Знання, 2005. - 474c.  

8. Екологія [Текст] : підручник для економічних ВНЗ і факультетів / С. І. Дорогунцов, К. Ф. 
Коценко, М. А. Хвесик та ін. -2-е вид. -К.:КНЕУ, 2006. - 371c.  

9. Екологія та охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. пос. для ВНЗ / В. С. 
Джигирей. -5-е вид. -К.:Знання, 2007. - 422c.  

10. Екологія [Текст] : навч. пос. для студ. ВНЗ / Л. А. Потіш. -К.:Знання, 2008. - 272c.  
11. Загальна екологія [Текст] : практичний курс для студ. ВНЗ .Ч.1. Урбоекосистеми / С. С. 

Руденко, Т. В. Морозова. -Чернівці:Книги-ХХІ, 2008. - 342c.  
12. Екологія [Текст] : підручник для ВНЗ / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. -К.:Кондор, 2009. - 

524c.  
13. Загальна екологія [Текст] : навчальний посібник для ВНЗ / Л. І. Соломенко, В. М. 

Боголюбов. -Херсон:Олді-плюс, 2012. - 288c.  
 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Міністерство охорони здоров'я України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua.  
2. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.who.int.  
3. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws.  
Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mozdocs.kiev.ua/. 7.http://lib.org.by/_djvu/Ch_Chemistry/  

4. http://sci-lib.com/full.php 
 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.who.int/

