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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
АНОТАЦІЯ
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань,
умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення
власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Метою викладання навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми
університетської гігієни” є розвиток у майбутнього лікаря гігієнічного мислення, умінь
комплексної оцінки факторів навколишнього середовища і соціальних умов життя та набуття
знань щодо визначення наслідків їх негативного впливу на психічне здоров’я людини та
здоров’я осіб, які навчаються в умовах закладів вищої освіти, розроблення на цій підставі
заходів, спрямованих на збереження і зміцнення психічного здоров'я, забезпечення
гармонійного психофізіологічного та психічного розвитку особистості, а також
здоров’язберігаючих технологій для створення превентивного освітнього простору в
закладах вищої освіти.
Основними завданнями навчальної дисципліни є:
 вивчення природних та антропогенних чинників навколишнього середовища та
соціальних умов життя, що справляють негативний вплив на психічне здоров’я людини та

здоров’я осіб, які навчаються в умовах закладів вищої освіти;
 наукове обґрунтування і розробка гігієнічних нормативів, правил та заходів, що
сприяють максимальному використанню чинників навколишнього середовища, які
позитивно впливають на організм людини;
 запровадження розроблених психогігієнічних рекомендацій, правил і нормативів
у практику охорони здоров’я та перевірка їх ефективності;
 прогнозування санітарної ситуації на ближню та віддалену перспективу.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
РН1. Демонструвати
безперервний
розвиток
власного
інтелектуального
та
загальнокультурного рівню, самореалізації
РН2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних
технологій
РН3.Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та
визначати шляхи їх рішення
РН4.Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження
РН5.Розробляти дизайн та план наукового дослідження
РН6.Виконувати оригінальне наукове дослідження
РН7.Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження,
інформативність обраних показників
РН8.Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним
напрямом наукового проекту та освітньої діяльності
РН9.Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного
дослідження
РН10.Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику
та суспільство
РН11.Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних
доповідей, публікацій
РН12.Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері
РН16.Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами
РН17.Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність
отриманих наукових результатів
2. РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ТА ГОДИНАМИ НАВЧАННЯ
Вид занять
Години
Лекції
8
Практичні заняття
22
Самостійна роботи
15
Всього
45
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
Назва теми
1. Наукові основи психогігієни. Сучасні методи психофізіологічних та
психогігієнічних досліджень.
Структура особливостей особистості людини та їх психогігієнічне трактування.
Медико-психологічний та психогігієнічний підходи до проблем охорони
психічного здоров’я. Психогігієнічні аспекти вивчення та аналізу особливостей
особистості людини
2. Вікова психогігієна. Критичні періоди психічного розвитку дітей і підлітків. Роль
школи у формуванні психічного здоров’я. Психогігієнічні основи організації
навчальної та позанавчальної діяльності учнів шкільного віку та студентів.
Психогігієна праці, відпочинку та побуту. Психогігієнічні основи раціональної

організації праці. Наукові основи профілактики нервово-психічних зрушень та
розладів психічного здоров’я
3. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини та корекції
аномалій розвитку особистості і медичної реабілітації хворих на психічні і
соматичні захворювання
4. Психогігієна у клініці внутрішніх хвороб, хірургії, онкології, акушерстві і
гінекології, педіатрії, геріатрії та психіатрії. Здоровий спосіб життя та особиста
гігієна в сучасних умовах. Хроногігієна та здоров’я людини. Гiгiєнiчнi основи
медичної бiоритмологiї. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни.
5. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики
хронічної втоми
6. Актуальні проблеми університетської гігієни. Стан здоров’я сучасних студентів та
фактори, що його формують. Навчальний стрес та психофізіологічні і
психогігієнічні критерії оцінки адаптаційних можливостей організму студентів
закладів вищої медичної освіти
7. Гігієнічні нормативи рухової активності студентів закладів вищої медичної освіти
та шляхи її оптимізації
8. Гігієнічна діагностика професійної придатності студентів закладів вищої медичної
освіти
9. Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних
можливостей сучасної учнівської і студентської молоді
10. Психогігієнічні основи використання здоров’язберігаючих технологій у закладах
вищої освіти
11. Залікове заняття з навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми
університетської гігієни”
4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Методи навчання: словесні методи, наочні методи, практичні методи, методи навчальнопізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, пошуковий і
дослідницький, методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, а
також методи контролю і самоконтролю (контроль і корекція з боку викладача,
самоконтроль і самокорекція, взаємоконтроль і взаємокорекція).
5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ - диференційований залік
ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ
Усний контроль: індивідуальний,усний контроль, основне запитання, додаткові, допоміжні;
запитання у вигляді проблеми; індивідуальне опитування і комбіноване.
6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Форма підсумкового контролю успішності навчання ( для диференційованого заліку):
оцінка з дисципліни здобувача складається з суми балів поточного контролю та балів,
отриманих за іспит/ залікове заняття.
Форма поточного контролю успішності навчання (для диференційованого заліку): сума
балів поточного контролю визначається на основі оцінок поточної навчальної діяльності
здобувача із всіх тем за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно)
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Критерії оцінювання кожної теми (для диференційованого заліку)
Оцінка "відмінно" виставляється у випадку, коли здобувач знає зміст теми заняття у повному
обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпні, точні та ясні
відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей;
вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності, самостійно
генерує інноваційні ідеї.

Оцінка "добре" виставляється за умови, коли здобувач знає зміст теми заняття та добре його
розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є
вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач відповідає без помилок; вирішує всі задачі і
виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.
Оцінка "задовільно" ставиться здобувачу на основі його знань всього змісту теми заняття та
при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний вирішувати видозмінені
(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні
навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно
систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.
Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача не
відповідають вимогам "задовільної" оцінки.
Оцінювання самостійної роботи (для диференційованого заліку).
Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною
роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному
занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем
аудиторних навчальних занять, контролюється при проведенні іспиту/диференційованого
заліку.
Критерії оцінювання під час проведення диференційованого залікового заняття
Оцінка "відмінно" (80-71) виставляється у випадку, коли здобувач під час співбесіди та
виконання отриманого завдання відповів на всі поставлені (екзаменаторами в разі іспиту)
запитання з дисципліни у повному обсязі, може проілюструвати відповіді різноманітними
прикладами; дає вичерпні, точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає
матеріал без помилок; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню
складності, самостійно генерує інноваційні ідеї. В межах діапазону балів оцінювання
відбувається з урахуванням окремих несуттєвих неточностей.
Оцінка "добре" (70-61) виставляється за умови, коли здобувач під час співбесіди та
виконання отриманого завдання добре відповідає і добре розуміє всі поставлені
(екзаменаторами) запитання з дисципліни, відповіді на питання викладає правильно,
послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач
відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи
складнощі лише у найважчих випадках. В межах діапазону балів оцінювання відбувається з
урахуванням окремих допущених помилок.
Оцінка "задовільно" (60-50) ставиться здобувачу на основі його знань всього змісту
поставлених (екзаменаторами) під час співбесіди запитань, виконав отримане завдання і
продемонстрував задовільний рівень розуміння та вмінь. Здобувач спроможний вирішувати
видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує
практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно
систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.
В межах діапазону балів оцінювання відбувається з урахуванням кількості допущених
помилок.
Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача не
відповідають вимогам "задовільної" оцінки.
Оцінка ECTS
Сума балів за всі види навчальної
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9
141-159,9
122-140,99

А
В
С
D
Е

Оцінка за національною
шкалою (для екзамену/
диференційованого заліку)
відмінно
добре
задовільно

FX
F

незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тексти та конспекти лекцій, методичні розробки для аспірантів з практичних занять,
методичні розробки для аспірантів із самостійної позааудиторної роботи, технічні засоби
навчання: комп'ютери.
9. ПОЛІТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Виконання навчальних завдань і робота за дисципліною має відповідати вимогам «Кодексу
академічної доброчесності та корпоративної етики ВНМУ ім. М.І. Пирогова»
(https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/kodex_akad_dobro.PDF).
Порядок дистанційного навчання регулюється Положенням про запровадження елементів
дистанційного навчання у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна
інформація/Основні документи). Основними навчальними платформами для проведення
навчальних занять є Microsoft Team, Google Meets. Порядок проведення практичних занять
та лекцій, відпрацювань та консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на
веб-сторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра загальної гігієни та екології /
Аспіранту або https://www.vnmu.edu.ua/ загальної гігієни та екології / Новини).
Відпрацювання пропущених аудиторних занять, повторне проходження контрольних
заходів, а також процедури оскарження результатів проведення контрольних заходів
здійснюються згідно «Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному медичному університеті ім.
М.І. Пирогова» (https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/pologPhD_org.pdf )
10. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри. Маршрут
отримання
матеріалів
https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної
гігієни
та
екології/аспіранту
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