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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” складена відповідно
до Стандарту вищої освіти України
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(назва рівня вищої освіти)
галузі знань
1201 Медицина
(шифр і назва галузі знань)
напрям підготовки
120102 Лабораторна діагностика
(код і найменування спеціальності)
Освітня
програма
Лабораторна діагностика
(найменування освітньої програми)
Опис навчальної дисципліни (анотація). навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі»
викладається для студентів 3-го курсу у 6-му семестрі. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 3 кредити ЄКТС - 90 годин (32 аудиторних і 58 годин самостійної роботи студента).
Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які
зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).
Предметом
вивчення
навчальної
дисципліни:
є
основними
положеннями
основ законодавства України про працю, Закон України "Про охорону праці", нормативні акти з
охорони праці та її організація в лікувально-профілактичних установах (ЛПУ).
Міждисциплінарні зв’язки:
а) базується на вивченні студентами анатомії і фізіології людини, загальної хірургії,
пропедевтики внутрішньої медицини, гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони
здоров’я, інтегрується з цими дисциплінами;
б) закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з основних валеологічних
принципів здорового способу життя та основ безпечної діяльності медичного працівника створює
засади для наступного вивчення студентом клінічних і гігієнічних дисциплін, передбачає інтеграцію
з цими дисциплінами та формування умінь і знань з безпеки життєдіяльності у процесі подальшого
навчання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є вивчення основ
законодавства України з охорони праці і засвоєння комплексу адміністративних, інженернотехнічних, санітарно-гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на профілактику виробничого
травматизму, виникнення професійних отруєнь і захворювань та інших несприятливих порушень у
стані здоров’я в результаті впливу шкідливих чинників виробничого середовища у галузі охорони
здоров’я, формування у студентів цілісної уяви про основи здорового способу життя та профілактики
виникнення небезпечних ситуацій у професійній діяльності майбутнього лікаря загальної практики.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» є: набуття
необхідних знань та навичок з питань конкретної профілактики конкретних наслідків негативного
впливу конкретних шкідливих виробничих чинників у роботі представників основних медичних
спеціальностей, розслідування випадків порушень правил техніки безпеки та охорони праці,
розробки пропозицій та рекомендацій запобіжного змісту тощо.
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв'язок
з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів
навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:
- інтегральна:
здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у професійній
діяльності чи у процесі навчання, застосовувати набуті знання, уміння, навички та особисті якості,
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здібності, цінності для виконання завдання будь-якого рівня складності під час професійної
діяльності або навчання.
- загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно
навченим.
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
- здатність до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, здатність до
адаптації та дії в нової ситуації.
- здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
- здатність діяти соціально відповідально та громадської свідомості.
- прагнення до збереження навколишнього середовища.
 спеціальні (фахові, предметні):
- здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
- здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
- здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних
хвороб.
- здатність до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних
хвороб.
- здатність до обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.
- здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я
населення.
- здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення
(індивідуальне, сімейне, популяційне).
- здатність до оцінки впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на стан
здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
- здатність застосовувати інтелектуальні можливості і знання під час роботи із пацієнтом.
- здатність давати медико-етичну та правову оцінку конкретних випадків з позицій
конфіденційності та лікарської таємниці при вирішенні ситуаційних задач у хворих на ВІЛ-інфекцію.
- здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я,
проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допомоги і підвищення
ефективності використання медичних ресурсів.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей»
Матриця компетентностей
№
Компетентність
Знання
Уміння
Комунікація
Автономія та
відповідальність
1.
2
3
4
5
6
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у професійній
діяльності чи у процесі навчання, застосовувати набуті знання, уміння, навички та особисті якості,
здібності, цінності для виконання завдання будь-якого рівня складності під час професійної
діяльності або навчання
Загальні компетентності
1. Здатність до
Знати способи
Вміти проводити Встановлювати Нести
абстрактного
аналізу, синтезу аналіз
відповідні
відповідальність
мислення, аналізу та та подальшого
інформації,
зв’язки для
за своєчасне
синтезу, здатність
сучасного
приймати
досягнення
набуття
вчитися і бути
навчання
обґрунтовані
цілей
сучасних знань
сучасно навченим
рішення, вміти
придбати
сучасні знання

5
2.

Здатність
застосовувати знання в
практичних ситуаціях

Мати
спеціалізовані
концептуальні
знання, набуті у
процесі
навчання

3.

Здатність до
здійснення
саморегуляції,
ведення здорового
способу життя,
здатність до
адаптації та дії в
нової ситуації

Знати способи
саморегуляції,
ведення
здорового життя

4.

Здатність до вибору
стратегії
спілкування;
здатність працювати
в команді; навички
міжособистісної
взаємодії

5.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

6.

Визначеність і
наполегливість щодо
поставлених завдань
і взятих обов’язків

7.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадської
свідомості
Прагнення до
збереження
навколишнього

8.

Вміти
розв’язувати
складні задачі і
проблеми, які
виникають у
професійній
діяльності

Вміти
застосувати
засоби
саморегуляції,
вміти вести
здоровий спосіб
життя та
пристосовуватис
я до нових
ситуацій
(обставин) життя
та діяльності
Знати тактики та Вміти обирати
стратегії
способи та
спілкування,
стратегії
закони та
спілкування для
способи
забезпечення
комунікативної
ефективної
поведінки
командної
роботи
Мати глибокі
Вміти
знання в галузі
використовувати
інформаційних і інформаційні та
комунікаційних
комунікаційні
технологій, що
технології у
застосовуються
професійній
у професійній
галузі, що
діяльності
потребує
оновлення та
інтеграції знань
Знати обов’язки Вміти визначити
та шляхи
мету та завдання
виконання
бути
поставлених
наполегливим та
завдань
сумлінним при
виконання
обов’язків
Знати свої
Формувати свою
соціальні та
громадянську
громадські права свідомість, вміти
та обов’язки
діяти відповідно
до неї
Знати проблеми Вміти
збереження
формувати
навколишнього
вимоги до себе

Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних
висновків,
знань та
пояснень, що їх
обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців
Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
результату

Відповідати за
прийняття
рішень у
складних умовах

Використовува
ти стратегії
спілкування та
навички
міжособистісно
ї взаємодії

Нести
відповідальність
за вибір та
тактику способу
комунікації

Використовува
ти
інформаційні
та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань та умінь

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків
Здатність
донести свою
громадську та
соціальну
позицію
Вносити
пропозиції
відповідним

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Нести
відповідальність
за здоровий
спосіб життя та
своєчасне
використання
методів
саморегуляції

Відповідати за
свою
громадянську
позицію та
діяльність
Нести
відповідальність
щодо виконання
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середовища

1.

2.

середовища та
шляхи його
збереження

та оточуючих
щодо
збереження
навколишнього
середовища

органам та
установам
щодо заходів
до збереження
та охороні
навколишнього
середовища
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність до
Знати етапи
Вміти
Встановлювати
проведення
медичної
організувати та зв’язок з
лікувальноевакуації в
виконувати
відповідними
евакуаційних заходів умовах
медичні заходи посадовими
надзвичайної
під час
особами для
ситуації, у т.ч. у розгортання
забезпечення
польових
етапів
умов щодо
умовах.
медичної
виконання етапів
Знати систему
евакуації в
медичної
лікувальноумовах
евакуації
евакуаційного
надзвичайної
забезпечення;
ситуації, у т.ч.
Знати принципи у польових
організації та
умовах
проведення
лікувальноевакуаційних
заходів серед
населення та
військовослужбо
вців.
Знати систему
оповіщення
населення в
умовах
надзвичайних
ситуації;
Знати методичні
настанови щодо
дій лікаря під
час розгортання
етапів медичної
евакуації
Здатність до
Знати систему
Вміти
На підставі
проведення
санітарноформувати
результатів
санітарно-гігієнічних гігієнічних та
групи різних
диспансеризації
та профілактичних
профілактичних контингентів
та аналізу стану
заходів
заходів серед
населення для
здоров’я
закріпленого
проведення їх
населення, стану
контингенту
диспансеризації. виробничого та
населення.
Вмити скласти навколишнього
Знати принципи план
середовища
організації
диспансеризації знати принципи
диспансеризації різних груп
подання
різних груп
населення.
аналітичної
населення:
Мати навички
інформації до
здорових людей, щодо організації місцевих органів

заходів
збереження
навколишнього
середовища в
рамках своєї
компетенції
Нести
відповідальність
за своєчасне та
якісне
виконання
медичних
обов’язків під
час розгортання
етапів медичної
евакуації в
умовах
надзвичайної
ситуації та
воєнного стану

Нести
відповідальність
за своєчасне та
якісне
проведення
заходів щодо
оцінки стану
здоров’я
контингентів
населення,
заходів щодо
оздоровлення та
покращення
здоров’я
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3.

Здатність до
планування
профілактичних та
протиепідемічних
заходів щодо

що підлягають
диспансерному
нагляду
(новонароджені,
діти, підлітки,
вагітні,
представники
професій що
мають
проходити
обов’язковий
диспансерний
огляд) та групи
хворих;
Знати показники
оцінки
організації та
ефективності
диспансеризації.
Знати методичні
підходи для
оцінки стану
навколишнього
середовища та
наявності
чинників, які
впливають на
стан здоров’я
населення в
даних умовах.
Знати принципи
організації
раціонального
харчування,
водопостачання,
режиму
діяльності та
відпочинку,
формування
сприятливого
виробничого
середовища,
первинної
профілактики
захворювань і
травм; принципи
і методів
пропаганди
здорового
способу життя
Знати принципи
та системи
планування
профілактичних
та

диспансеризації
відповідних
контингентів.
Мати навички
щодо
проведення
аналізу стану
здоров’я груп
населення за
результатами
диспансеризації
та розробки
медичних та
профілактичних
заходів.
Мати навички
щодо складання
аналітичної
довідки про стан
здоров’я
населення в
залежності від
чинників
виробничого та
навколишнього
середовища.
Вміти
організувати
пропаганду
здорового
способу життя,
первинної
профілактики
захворювань та
травм населення

управління та
охорони
здоров’я;
керівників
промислових
підприємств,
щодо
проведення
заходів
ліквідації
шкідливого
впливу на
здоров’я
населення.
Використовуват
и місцеву пресу
для публікацій
щодо заходів з
питань
укріплення
здоров’я та
поліпшення
навколишнього
середовища,
використовувати
радіо,
телебачення,
лекції та
співбесіди

відповідних
контингентів,
поліпшення
навколишнього
середовища,
пропаганди
здорового
способу життя,
первинної
профілактики
захворювань та
травм

Вміти на
підставі
епідеміологічно
го аналізу,
використовуючи

Інформувати
населення,
керівників
відповідних
установ та

Нести
відповідальність
за якісний аналіз
показників
інфекційної
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інфекційних хвороб

4.

Здатність до
проведення
профілактичних та
протиепідемічних
заходів щодо
інфекційних хвороб

протиепідемічних
заходів щодо
інфекційних
хвороб в типових
умовах та в
умовах
епідемічного
неблагополуччя
на підставі
результатів
аналізу, даних
обстеження
осередку
інфекційних
хвороб.
Знати
профілактичні та
протиепідемічні
методи
організації
заходів щодо
запобігання
розповсюдження
інфекційних
хвороб
Знати принципи
організації та
проведення
системи
профілактичних
та
протиепідемічни
х заходів щодо
інфекційних
хвороб та
запобігання їх
розповсюдження
в типових
умовах та під
час загострення
епідемічної
ситуації.
Знати методи
виявлення та
ранньої
діагностики
інфекційних
хвороб,
організації
первинних
протиепідемічни
х заходів в
осередку
інфекційних
хвороб

профілактичні
та
протиепідемічні
методи,
планувати
(складати
плани) заходів
для запобігання
розповсюдженн
я інфекційних
хвороб (за
списком 2)

підприємств
щодо своєчасного
проведення
профілактичних
та
протиепідемічних
заходів,
проведення
щеплень, тощо

захворюваності
населення,
своєчасне
проведення
відповідних
профілактичних
та
протиепідемічних
заході.

Вміти
організовувати
проведення
профілактични
х та
протиепідемічн
их заходів
щодо
інфекційних
хвороб у
закладі
охорони
здоров’я, серед
закріпленого
населення та у
осередках
інфекційних
хвороб на
підставі
епідеміологічн
ого аналізу за
групами
ризику,
території
ризику, часу та
факторів
ризику

Інформувати
керівників
закладів охорони
здоров’я, місцевої
влади
щодо
епідемічної
ситуації
та
необхідності
своєчасного
та
якісного
проведення
профілактичних
та
протиепідемічних
заходів хвороб у
закладі охорони
здоров’я,
серед
закріпленого
населення та в
осередках
інфекційних
хвороб

Нести
відповідальність
за
якість
та
своєчасність
ранньої
діагностики
інфекційних
хвороб,
організацію
ефективних
профілактичних
та
протиепідемічних
заходів
щодо
запобігання
розповсюдження
інфекційних
хвороб
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5.

Здатність до обробки
державної,
соціальної,
економічної та
медичної інформації

6.

Здатність до
проведення
епідеміологічних та
медикостатистичних
досліджень здоров’я
населення

Знати стандартні
методи,
включаючи
сучасні
комп’ютерні
інформаційні
технології,
обробки
державної,
соціальної та
медичної
інформації

Вміння
визначати
джерело
знаходження
потрібної
інформації в
залежності від
її типу; уміння
проводити
статистичну
обробку
матеріалу та
аналіз
отриманої
інформації
Знати методи
Володіти
епідеміологічних стандартними
(описових,
методиками
аналітичних) та описових,
медикоаналітичних
статистичних
епідеміологічн
досліджень;
их та медиковимоги до
статистичних
діагностичних
досліджень
тестів, що
Вміти
можуть бути
оцінювати в
застосовані для
динаміці та при
скринінгових
співставленні з
досліджень;
середньо
показники
статичними
ризику та
даними
методик їх
показники
розрахунку
захворюваності,
в тому числі
хронічними
неінфекційними
захворюваннями
, інвалідності,
смертності,
інтегральні
показники
здоров’я;
Володіти
методикою
проведення
скринінгу
щодо
виявлення
найважливіших
неінфекційних
захворювань
Вміти
розраховувати
та оцінювати
показники

Формувати
висновки
на
підставі аналізу
та статистичної
обробки
отриманої
інформації

Нести
відповідальність
за
якісне
та
своєчасне
виконання
статистичної
обробки
та
аналізу
отриманої
інформації

Формулювати
висновки щодо
стану здоров’я
населення
на
підставі даних
епідеміологічни
х та медикостатистичних
досліджень
Взаємодіяти
з
фахівцями
інформаційноаналітичних
підрозділів щодо
отримання
даних про стан
здоров’я
населення

Нести
відповідальність
за
обґрунтованість
висновків щодо
стану здоров’я
населення
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7.

Здатність до
оцінювання впливу
навколишнього
середовища на стан
здоров’я населення
(індивідуальне,
сімейне,
популяційне)

8.

Здатність до оцінки
впливу соціально-

індивідуального
та
популяційного
ризику
виникнення та
перебігу
захворювань
Володіти
методикою
формування
груп ризику
Знати методи
Вміти оцінити
оцінки здоров’я стан здоров’я
населення
населення,
(індивідуального оцінити стан
, сімейного,
навколишнього
популяційного); середовища та
фактори
негативні
навколишнього
фактори
середовища, які впливу на стан
негативно
здоров’я
впливають на
населення.
здоров’я
Володіти
населення;
методами
методи
статистичного
статистичного
та
аналізу та
лабораторного
лабораторних
(за списком 4)
досліджень (за
аналізу стану
списком 4),
здоров’я різних
оцінки здоров’я груп населення
певних
Вміти
контингентів,
формувати
оцінки факторів профілактичні
навколишнього
заходи на
середовища та
підставі даних
методи
про зв’язок між
визначення
станом
зв’язку між
навколишнього
ними; заходи
середовища та
профілактики
станом
негативного
здоров’я
впливу факторів певних
навколишнього
контингентів
середовища на
населення
здоров’я
населення.
Знати принципи
формування
груп ризику,
території ризику,
часу та факторів
ризику
Знати соціально- Вміти
економічні та
розраховувати

Формувати
висновки щодо
стану здоров’я
населення,
на
підставі даних
про зв’язок з
факторами
навколишнього
середовища та
вносити
пропозиції
відповідним
органам
та
установам щодо
проведення
профілактичних
заходів.
Взаємодіяти
з
фахівцями
санітарногігієнічного
профілю
та
керівниками
підприємств,
установ
та
відповідних
відомств
з
питань охорони
природи,
навколишнього
середовища

Нести
відповідальність
за
своєчасні
висновки щодо
стану здоров’я
населення
на
підставі даних
негативного
впливу факторів
навколишнього
середовища; за
своєчасне
внесення
пропозицій
щодо
проведення
відповідних
профілактичних
заходів

Отримувати
необхідну

Нести
відповідальність
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9.

економічних та
біологічних
детермінант на стан
здоров’я
індивідуума, сім’ї,
популяції

біологічні
детермінанти,
які впливають на
здоров’я
населення; види
та методи
профілактики
для
попередження
негативного
впливу
соціальноекономічних
факторів на
здоров’я
населення та
його окремих
груп

Здатність
застосовувати
інтелектуальні
можливості і знання
під час роботи із
пацієнтом

Знати
світоглядну
функцію
біоетики у
формуванні
громадського
суспільства та
історичні
аспекти
концепції «права
людини»
Знати Закон
України «Про
протидію
поширення
хвороб,
зумовлених
вірусом
імунодефіциту
людини (ВІЛ),

10. Здатність давати
медико-етичну та
правову оцінку
конкретних випадків
з позицій
конфіденційності та
лікарської таємниці
при вирішенні
ситуаційних задач у

на підставі
даних
епідеміологічн
их та медикостатистичних
досліджень
показники
здоров’я
населення
Вміти
оцінювати
зв’язок та
вплив
соціальноекономічних та
біологічних
чинників на
здоров’я
індивідуума,
сім’ї, популяції
здоров’я
Вміти
планувати
профілактичні
заходи щодо
попередження
негативного
впливу
соціальноекономічних
факторів на
здоров’я
населення та
його окремих
груп
Вміти виявляти
потенційні
загрози суті
живих
організмів

інформацію
з
визначених
джерел
щодо
стану здоров’я
населення
та
його
окремих
груп
та
формулювати
висновки щодо
впливу
соціальноекономічних та
біологічних
чинників
на
здоров’я
населення

за
обґрунтованість
профілактичних
заходів
щодо
попередження
негативного
впливу
соціальноекономічних
факторів
на
здоров’я
населення
та
його
окремих
груп

Отримувати
необхідну
медичну,
соціальну,
спеціальну
інформацію

Приймати
ефективні
рішення, в тому
числі
і
в
екстремальних
умовах і нести за
них
відповідальність

Враховувати
різновиди прав
людини та
громадянина

Застосовувати
Нести
норми
та відповідальність
принципи
за
збереження
біомедичної
лікарської
етики
та таємниці
деонтології
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хворих на ВІЛінфекцію.

11. Здатність до
проведення аналізу
діяльності лікаря,
підрозділу, закладу
охорони здоров’я,
проведення заходів
щодо забезпечення
якості та безпеки
медичної допомоги і
підвищення
ефективності
використання
медичних ресурсів

правовий та
соціальний
захист людей,
які живуть з
ВІЛ.»
Знати основні
показники, що
характеризують
діяльність
закладів/підрозді
лів охорони
здоров’я;
медикоорганізаційні
чинники, що
впливають на
діяльність лікаря
підрозділу,
закладу охорони
здоров’я;
характеристики
якості медичної
допомоги;
складові
поліпшення
якості медичної
допомоги;
основні вимоги
до
стандартизації
медичної
допомоги.
Знати
ефективність
різних форм
організації
надання
медичної
допомоги;
основи
ціноутворення в
охороні здоров’я
та елементи ціни
медичної
послуги; методи
економічної
оцінки
альтернативних
медичних
втручань

Вміти
розраховувати
основні
показники
діяльності
лікаря,
підрозділу,
закладу
охорони
здоров’я та
оцінювати їх в
динаміці.
Вміти виявляти
дефекти
діяльності та
причин їх
формування.
Вміти:
 вибирати
відповідний
уніфікований
клінічний
протокол щодо
надання
медичної
допомоги,
 розробити
загальну схему
локального
протоколу
надання
медичної
допомоги;
 розраховувати
показники
структури,
процесу та
результатів
діяльності;
 визначати
фактори, що
перешкоджают
ь підвищенню
якості та
безпеки
медичної
допомоги.
Вміти
проводити
оцінку

Отримувати
інформацію
з
відповідних
джерел
щодо
діяльності
лікаря,
підрозділу,
закладу охорони
здоров’я,
інформувати
відповідних
посадових осіб
для забезпечення
умов
щодо
надання якісної
та
безпечної
медичної
допомоги.
Формулювати
висновки щодо
обґрунтування
форми
організації
надання
медичної
допомоги,
методу
фінансування
закладу охорони
здоров’я; щодо
способів
зменшення
собівартості
медичних
послуг;
висновки щодо
оцінки
альтернативних
медичних
втручань
на
підставі
економічного
аналізу

Нести
відповідальність
за
обґрунтованість
рішень
щодо
поліпшення
діяльності
лікаря,
закладу/підрозді
лу
охорони
здоров’я;
підвищення
ефективності
використання
наявних ресурсів
підрозділу,
закладу,
системи охорони
здоров’я
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собівартості
медичної
послуги,
обирати
раціональну
форму
організації
надання
медичних
послуг.
Вміти
обґрунтувати
вибір методу
економічного
аналізу для
порівняння
альтернативних
медичних
втручань
Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища;
 правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під
тиском у структурних підрозділах;
 правила техніки безпеки в структурних підрозділах ЛПУ різного профілю;
 основи пожежної безпеки;
 причини виникнення пожеж та профілактику їх в установах охорони здоров’я;
 характеристику навколишнього, виробничого та побутового середовища;
 причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій;
 способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях;
 основи організації та проведення рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 організацію медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій.
вміти:
● дотримуватися правил охорони праці по запобіганню нещасних випадків і професійних
захворювань в структурних підрозділах ЛПУ;
● вести документацію з охорони праці в структурному підрозділі;
розробляти інструкції з охорони праці;
● безпечно обслуговувати електроапаратуру, апарати, що працюють під тиском;
● дотримуватися правил пожежної безпеки;
● використовувати первинні засоби пожежогасіння;
● проводити обстеження житлових і виробничих приміщень;
● надавати першу медичну допомогу потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій;
● використовувати медичні та протихімічні засоби захисту людей в умовах надзвичайних
ситуацій.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECТS), з них 14 годин

лекційних занять, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної роботи.
Викладання дисципліни “Охорона праці в галузі” включає три модулі:
Модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці медичних працівників.
Модуль 2. Фізіологія та гігієна праці медичних працівників.
Модуль 3. Обґрунтування комплексу заходів і засобів профілактики впливу негативних виробничих
чинників та безпеки праці.
3. Структура навчальної дисципліни.
Кількість годин
№
Номер і назва теми*
практичні Самостійна
п/п
лекції
робота
Змістовий модуль 1. Правові та організаційні питання охорони праці медичних працівників.
Основи охорони праці у медичній галузі як
1.
2
2
8
складова системи охорони праці у державі.
Колективний та трудовий договори як
2.
2
2
8
відображання заходів та засобів з охорони праці.
Змістовий модуль 2. Фізіологія та гігієна праці медичних працівників.
Гігієнічна характеристика умов праці лікарів
3.
2
2
10
різних спеціальностей.
Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи
4. та засоби у лікувально-профілактичних
2
2
6
закладах, як складова охорони праці у медицині.
Змістовий модуль 3. Обґрунтування комплексу заходів і засобів профілактики впливу
негативних виробничих чинників та безпеки праці
Лікувально-профілактичні заходи та засоби
5.
2
2
8
охорони праці у медицині.
Основи
виробничої
безпеки
медичних
6. працівників.
Електробезпека
та
основи
2
2
8
пожежної безпеки.
Професійні
шкідливості
при
виконанні
7.
2
4
10
функціональних обов’язків лікаря.
Консультація
2
ВСЬОГО
14
16
58
4. Теми лекцій
№
Тема
Години
Основи охорони праці у медичній галузі як складова системи охорони
1.
2
праці у державі.
Колективний та трудовий договори як відображання заходів та
2.
2
засобів з охорони праці.
Гігієнічна характеристика умов праці лікарів різних спеціальностей.
3.
2
Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи та засоби у
4.
2
лікувально-профілактичних закладах, як складова охорони праці у
медицині. Атестація робочих місць.
Лікувально-профілактичні заходи та засоби охорони праці у медицині.
5.
2
Основи виробничої безпеки медичних працівників. Електробезпека та
6.
2
основи пожежної безпеки.
Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків
7.
2
лікаря.
ВСЬОГО:
14

15
5.Теми практичних занять
№
Тема
1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Закон України «Про
охорону праці». Правові, соціально-економічні та організаційні основи
охорони праці. Адміністративний та громадський контроль за охороною
праці. Система управління охороною праці у медичній галузі: мета та
основні принципи.
2. Колективний та трудовий договори як відображання заходів та засобів з
охорони праці. Служба охорони праці в Україні. Кабінет охорони праці.

Години
2

2

3.

Фізіологія та гігієна праці: визначення, значення для створення
безпечних умов праці.

2

4.

Проектування, забудова, внутрішнє облаштування та санітарно-технічне
забезпечення лікувально-профілактичних закладів як складова охорони
праці в медицині.
Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника.

2

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Проведення рятувальних
робіт. Фонд соціального страхування.
Причини виникнення та захист населення під час надзвичайних
ситуацій.
Основні питання охорони праці персоналу допоміжних структур в
медичній галузі.
ВСЬОГО:

2

5.
6.
7.
8.

6.Самостійна робота
№
Тема
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.
1.
Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань
2.
охорони праці та уповноважених трудових колективів.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
3.
розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру,
розслідування та облік нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу.
Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення
4.
приміщень лікувально-профілактичних закладів.
Основні шляхи щодо оптимізації умов та охорони праці лікарів різних
5.
спеціальностей.
Організація навчання з питань охорони праці. Інструкції та інструктажі:
6.
порядок розробки та проведення.
Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Профілактика внутрішньо лікарняних інфекцій як складова охорони
праці в медицині.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань.
Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної оцінки умов
виробничого середовища.
Гігієна лікувально-профілактичних закладів.
Гігієна віщих медичних навчальних закладів.
ВСЬОГО:

2

2
2
16

Години
6
4
4

4
4
4
4
6
4
4
6
6
58
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7. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання носять творчий, пошуковий характер, сприяють розвитку пізнавальної
активності студентів. Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно під керівництвом
викладача. Це додаткові завдання, що дозволяють студентові поглибити свої знання з дисципліни,
наприклад, підготовка виступу на конференції та друку тез за тематикою роботи кафедри на щорічну
конференцію.
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів на теми в п.6
“Самостійна робота”.
9. Методи навчання
— методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (пояснювальноілюстративний; репродуктивний)
— методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (проблемного викладу;
частково-пошуковий);
— методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.
10. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його
конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю
теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань,
включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування,
письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття,
яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента.
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під
час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та
індивідуального завдань та результатів окремих тестів.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок,
тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік виставляється як сума
всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є обов’язковим написання модульної
контрольних робіт та відпрацювання всіх практичних (лабораторних ) робіт.
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість балів, яку
може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал.
-

Номер змістового
модуля, кількість
навчальних годин /
кількість кредитів

Кількість
тем, їх
номери

Змістовий модуль1.
25/1
Змістовий модуль2.
25/1
Змістовий модуль 3
40/1

2
(№1-2)
2
(№3-4)
3
(№5-7)

Кількість
практичних
занять

Максимальна кількість балів
Практичні
Індивідуальні
завдання, тестові
завдання
контрольні роботи

2

10

10

20

2

10

10

20

3

10

10

20

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory

Мінімальна
кількість
балів

90-100
75-89
60-74

А
В, С
D, E

17
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

35-59
0-34

FX
F

Єдина шкала оцінок для студентів
Оцінка ЕCTS

Статистичний

показник

А

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 25 % студентів

FX

Повторне перескладання

F

Обов’язковий повторний
курс навчання

13. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники,
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять,завдання
для самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового
контролю знань і вмінь студентів, електронні бази даних, Інтернет ресурси, програмні пакети
загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи.
14. Рекомендована література
Основна: (Базова)

1.
Конституція України.
2.
Кодекс законів про працю.
3.
Закон України «Про охорону праці».
4.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про охорону праці» від 15 вересня 2006 року №1315
«Про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду».
5.
Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. Охорона праці у медицині та фармації. –
Вінниця, НОВА КНИГА, 2005.
6.
Охорона праці в медичній галузі: навч.-метод. посібник./О.П. Яворовський, М.І. Веремей,
В.І.Зенкіна та ін. – 2-е вид.випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 208 с.
7.
И.И. Никберг. Гигиена больниц. — К.: “Здоров’я, 1993 — С. 108 — 250.
8.
Организация работы заведующего отделением больницы. // Б.Г. Веденко, В.С. Тарасюк, П.М.
Гунько, В.П. Ковальчук. — Винница, 1994. — С. 58 — 64.
9.
Санитарные правила, устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров (СанПиН 5179-90): Москва 1990.
10. Типові методичні рекомендації з організації санітарно-протиепідемічного режиму в
стаціонарних відділеннях (кабінетах) Вінниця: 2991, 23 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок атестації робочих місць за умовами
праці” (№442 від 1.081992 р.)
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» Журнал «охорона праці»
№1, 202, с.8-28.
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Допоміжна:

13. Правила пожежної безпеки для підприємств з виробництва лікарських засобів.
14. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О.В. Основи охорони праці: Навч. Посібник /
В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников. – Вид. 2-е. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.
15. Купчик М. П. Основи охорони праці: Навч. Посібник / М.П. Купчик. – К.: Основа, 2000. – 336
с.
16. Ткачук К.Н., Бересневич П.В. та ін. Охорона праці. Підручник для студентів вищих закладів
освіти. Ст. 11- 54.
Інформаційні ресурси:
17. http://www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.
18. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової
безпеки, хорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
19. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт МНС України.
20. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
21. http://www.iacis.ru - Офіційний сайт Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав (МПА СНД).
22. http://base.safework.ru/iloenc - Енциклопедія з охорони та безпеки праці МОТ.
23. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України
(НАУ)».
24. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Україна будівельна: будівельні компанії України,
будівельні стандарти: ДБН, ДСТУ».
25. http://www.oxpaha.ru - ОХОРОНА. Інтернет-газета про безпеку.
26. http://www.gazeta.asot.ru - Електронна версія газети «Безпека Праці і Життя».

