


ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України до дипломної 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 – 

«Охорона здоров’я», спеціальності – 222 «Медицина», освітньої 

кваліфікації «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» на 

основі зразкової програми, розробленої Одеським національним 

медичним університетом та затвердженої заступником Міністра 

охорони здоров’я  О. Лінчевським 16 вересня 2016 р. 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Відповідно до навчального 

плану дисципліну "Охорона праці в галузі"  студенти вивчають на 2 

курсі,  у IV семестрі. Дисципліна базується на знаннях основних 

природничо-наукових дисциплін: медичної біології, медичної та 

біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, 

гістології, цитології та ембріології, латинської мови, історії 

медицини,безпеки життєдіяльності, основ біоетики та біобезпеки й 

інтегрується з цими дисциплінами. Створює засади для наступного 

вивчення клінічних і гігієнічних дисциплін. Закладає основи 

формування знань, умінь та навичок, виховання морально-етичних 

цінностей, які визначаються кінцевими цілями програми, необхідних у 

подальшій професійній діяльності.  

Інформаційний опис начальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

22 «ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я» 
Нормативна 

(за вибором) 
Напрям підготовки  

«Медицина» 

Розділів – 3 

Спеціальність: 222 

«Медицина» 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 3 2-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й семестр 

Лекції 

Тижневе навантаження: 

аудиторних 

І-рік навчання - год.,  

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«магістр медицини» 

кваліфікації професійної 

«лікар» 

10 год. 

Практичні 

30 год. 

Самостійна робота 

50 год. 

Вид контролю:  

залік   
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Предметом вивчення  навчальної дисципліни є шкідливі і небезпечні 

фактори виробничого середовища та система заходів захисту і збереження 

життя та здоров’я медичних працівників. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна  «Охорона праці в 

галузі» інтегрується з наступними дисциплінами: 

  
Змістові розділи 

дисципліни 

«Охорона праці в галузі»  

Дисципліни із якими інтегрується 

Змістовний розділ 1. 

Загальні питання охорони 

праці. 

 

1.Медична генетика. 

Змістові розділи : 1) Спадковість і патологія. Роль спадковості 

в патології людини. 2) Пропедевтика спадкової патології. 

Методика опису фенотипу. Синдромологічний аналіз. 3) 

Клінічно-генеалогічний метод. 4) Хромосомні хвороби. 5) 

Моногенні хвороби. Хвороби зі спадковою схильністю. 6) 

Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне 

консультування та пренатальна діагностика. 

2.Фізіологія 
Змістовий розділ 6. Гуморальна регуляція та роль ендокринних 

залоз у регуляції вісцеральних функцій.   

3. Патологічна фізіологія. 

Змістовий розділ 1.Загальна нозологія – загальне вчення про 

хворобу, етіологію і патогенез. Типові патологічні процеси. 

Тема 7. Роль спадковості, конституції, вікових змін у патології. 

4.Патоморфологія. 

Змістовий розділ 8. Хвороби вагітності  та післяпологового 

періоду. Хвороби пре- та перинатального періоду. 

Патоморфологія гіпо- та авітамінозів. Хвороби, що викликані 

діяльністю людини та впливом зовнішнього середовища.  

5.  Медична генетика. 

Змістовий розділ. Пропедевтика спадкової патології. Методика 

опису фенотипу. Синдромологічний аналіз. 

Змістовний  розділ 2.  

Особливості умов праці в 

медичній галузі 

 

1.  Мікробіологія. 

Змістовий розділ 1. Загальна мікробіологія. Тема: 

Молекулярно-генетичні методи дослідження  

2. Інфекційні хвороби 
Розділ 1. Інфекційні хвороби та паразитарні інвазії. 

3. Тропічна медицина.  

Змістовий розділ 1. Тропічна медицина  

Змістовний розділ 3. 

Спеціальні питання 

охорони праці в медичній 

галузі  

 

1. Епідеміологія. 

 Змістовий розділ 2. Спеціальна епідеміологія Тема: 

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним 

механізмом передачі.  

2. Мікробіологія 

Змістовий розділ 3. Патогенні прокаріоти і еукаріоти 

Тема: Спірохети; Тема: Рикетсії;Тема: Основи медичної 

протозоології; Тема: Рабдовіруси. Арбовіруси. 
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1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" випливає із 

цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого 

медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних 

знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар. Знання, які студенти 

отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну 

(блок ПП) підготовку.  

Вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" формує у студентів цілісну 

уяву про загальні закономірності розвитку професійних і виробничо 

обумовлених захворювань, створення сприятливих умов виробничого 

середовища і безпеки праці згідно з чинними законодавчими та 

нормативно-правовими актами для реалізації принципу пріоритетності 

охорони життя та здоров’я медичних працівників, виховання культури 

безпеки для забезпечення ефективного управління охороною праці в 

медичній галузі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

 1. Забезпечення збереження життя, здоров’я і працездатності медичних 

працівників у виробничих умовах. 

 2. Виховання морально-етичних цінностей, спрямованих на профілактику 

виробничого травматизму та виникнення професійних і 

виробничообумовлених захворювань. 

 3. Розробка та застосування комплексу законодавчих, організаційних, 

інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних 

та інших заходів. 

 4. Створення сприятливих умов виробничого середовища і безпеки праці 

згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актами 

1.3. Компентентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна. 

Згідно з вимогами Стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей: 

– Інтегральна: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

– Загальні:  

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу біологічних 

знань; здатність постійно навчатися та набувати сучасні знання на підставі 

досягнень біології та медицини. 
2.Здатність застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності. 

3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

4. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
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5. Знання та розуміння медичної біології, застосування цих знань в 

оволодінні суміжними фундаментальними дисциплінами та уміння 

використовувати їх у практиці охорони здоров’я. 

– Спеціальні (фахові):  

1. Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я 

або у процесі навчання, що передбачає проведення санітарно-гігієнічних 

досліджень та інструментальних вимірів. 

2. Здатність застосовувати знання особливостей онтогенезу людини та 

його зв’язку з філогенезом у діагностиці, лікуванні та профілактики 

різноманітних професійних захворювань людини. 

3. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення та формування культури безпеки праці  

4. Здатність до оцінювання впливу чинників професійного середовища на 

здоров’я людини, використовувати власну професійну діяльність задля 

збереження здоров’я  

5. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан 

здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне) та планування 

профілактичних та протиепідемічних заходів . 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей»: 

 
№  Компетентність  Знання  Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальність  

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

Загальні компетентності 

1. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях. 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті 

у процесі 

навчання. 

Вміти розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують до 

фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рішень у 

складних умовах. 

2. Здатність до 

здійснення 

саморегуляції , 

ведення здорового 

способу життя, 

здатність до 

адаптації та дії в 

нової ситуації. 

Знати способи 

саморегуляції, 

ведення 

здорового 

життя. 

Вміти застосувати 

засоби 

саморегуляції, вміти 

вести здоровий 

спосіб життя та 

пристосовуватися 

до нових ситуацій 

(обставин) життя та 

діяльності. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 

результату. 

Нести відповідальність 

за здоровий спосіб 

життя та своєчасне 

використання методів 

саморегуляції. 

3. Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування; 

здатність 

Знати тактики 

та стратегії 

спілкування, 

закони та 

Вміти обирати 

способи та стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

Використовувати 

стратегії 

спілкування та 

навички 

Нести відповідальність 

за вибір та тактику 

способу комунікації. 
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працювати в 

команді; навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

способи 

комунікативної 

поведінки. 

ефективної 

командної роботи. 

міжособистісної 

взаємодії. 

4. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Мати глибокі 

знання в галузі 

інформаційних 

і 

комунікаційни

х технологій, 

що 

застосовуються 

у професійній 

діяльності. 

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній галузі, 

що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності. 

Нести відповідальність 

за розвиток 

професійних знань та 

умінь. 

5. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу, 

здатність вчитися і 

бути сучасно 

навченим. 

Знати способи 

аналізу, 

синтезу та 

подальшого 

сучасного 

навчання. 

Вміти проводити 

аналіз інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

придбати сучасні 

знання. 

Встановлювати 

відповідні зв’язки 

для досягнення 

цілей. 

Нести відповідальність 

за своєчасне набуття 

сучасних знань. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
1. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань 

і взятих обов’язків. 

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань. 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків. 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання завдань 

та обов’язків. 

Відповідати за якісне 

виконання поставлених 

завдань. 

2. Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

громадсько свідомо. 

Знати свої 

соціальні та 

громадські 

права та 

обов’язки. 

Формувати свою 

громадянську 

свідомість, 

вміти діяти 

відповідно до 

неї. 

Здатність донести 

свою громадську та 

соціальну позицію. 

Відповідати за свою 

громадянську позицію та 

діяльність. 

3. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Знати проблеми 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

шляхи його 

збереження. 

Вміти 

формувати 

вимоги до себе 

та оточуючих 

щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Вносити пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 

навколишнього 

середовища. 

Нести відповідальність 

щодо виконання заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в рамках 

своєї компетенції. 

4. Здатність до 

проведення 

санітарно-

гігієнічних та 

профілактичних 

заходів. 

Знати систему 

санітарно-

гігієнічних та 

профілактични

х заходів серед 

закріпленого 

контингенту 

населення. 

Знати 

принципи 

організації 

диспансеризації 

різних груп 

населення: 

здорових 

людей, що 

підлягають 

диспансерному 

Вміти 

формувати 

групи різних 

контингентів 

населення для 

проведення їх 

диспансеризації. 

Вмити скласти 

план 

диспансеризації 

різних груп 

населення. 

Мати навички 

щодо організації 

диспансеризації 

відповідних 

контингентів. 

Мати навички 

На підставі 

результатів 

диспансеризації та 

аналізу стану 

здоров’я населення, 

стану виробничого 

та навколишнього 

середовища знати 

принципи подання 

аналітичної 

інформації до 

місцевих органів 

управління та 

охорони здоров’я; 

керівників 

промислових 

підприємств, щодо 

проведення заходів 

Нести відповідальність 

за своєчасне та якісне 

проведення заходів щодо 

оцінки стану здоров’я 

контингентів населення, 

заходів щодо 

оздоровлення та 

покращення здоров’я 

відповідних 

контингентів, 

поліпшення 

навколишнього 

середовища, пропаганди 

здорового способу 

життя, первинної 

профілактики 

захворювань та травм. 
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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. 

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. 

ліквідації 

шкідливого впливу 

на здоров’я 

населення. 

Використовувати 

місцеву пресу для 

публікацій щодо 

заходів з питань 

укріплення здоров’я 

та поліпшення 

навколишнього 

середовища, 

використовувати 

радіо, телебачення, 

лекції та співбесіди.  

5. Здатність до 

планування 

профілактичних та 

протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

Знати 

принципи та 

системи 

планування 

профілактични

х та 

протиепідемічн

их заходів 

щодо 

інфекційних 

Вміти на 

підставі 

епідеміологічног

о аналізу, 

використовуючи 

профілактичні 

та 

протиепідемічні 

методи, 

планувати 

Інформувати 

населення, 

керівників 

відповідних установ 

та підприємств 

щодо своєчасного 

проведення 

профілактичних та 

протиепідемічних 

заходів, проведення 

Нести відповідальність 

за якісний аналіз 

показників інфекційної 

захворюваності 

населення, своєчасне 

проведення відповідних 

профілактичних та 

протиепідемічних 

заходів. 
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хвороб в 

типових умовах 

та в умовах 

епідемічного 

неблагополуччя 

на підставі 

результатів 

аналізу, даних 

обстеження 

осередку 

інфекційних 

хвороб. 

Знати 

профілактичні 

та 

протиепідемічн

і методи 

організації 

заходів щодо 

запобігання 

розповсюдженн

я інфекційних 

хвороб.  

(складати 

плани) заходів 

для запобігання 

розповсюдженн

я інфекційних 

хвороб (за 

списком 2). 

щеплень, тощо.  

6. Здатність до 

проведення 

профілактичних та 

протиепідемічних 

заходів щодо 

інфекційних хвороб. 

Знати 

принципи 

організації та 

проведення 

системи 

профілактични

х та 

протиепідемічн

их заходів 

щодо 

інфекційних 

хвороб та 

запобігання їх 

розповсюдженн

я в типових 

умовах та під 

час загострення 

епідемічної 

ситуації. 

Знати методи 

виявлення та 

ранньої 

діагностики 

інфекційних 

хвороб, 

організації 

первинних 

протиепідемічн

их заходів в 

осередку 

інфекційних 

хвороб. 

Вміти 

організовувати 

проведення 

профілактичних 

та 

протиепідемічни

х заходів щодо 

інфекційних 

хвороб у закладі 

охорони 

здоров’я, серед 

закріпленого 

населення та у 

осередках 

інфекційних 

хвороб на 

підставі 

епідеміологічног

о 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.  

7. Здатність до обробки 

соціальної, 

економічної та 

медичної інформації. 

Знати 

стандартні 

методи, 

включаючи 

сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології, 

Вміння 

визначати 

джерело 

знаходження 

потрібної 

інформації в 

залежності від її 

типу; уміння 

Формувати 

висновки на 

підставі аналізу та 

статистичної 

обробки отриманої 

інформації. 

Нести відповідальність 

за якісне та своєчасне 

виконання статистичної 

обробки та аналізу 

отриманої інформації. 
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обробки 

державної, 

соціальної та 

медичної 

інформації. 

проводити 

статистичну 

обробку 

матеріалу та 

аналіз отриманої 

інформації. 

8. Здатність до 

проведення 

епідеміологічних та 

медико-

статистичних 

досліджень здоров’я 

населення  

Знати методи 

епідеміологічн

их (описових, 

аналітичних)  

та медико-

статистичних  

досліджень; 

вимоги до 

діагностичних 

тестів, що 

можуть бути 

застосовані для 

скринінгових 

досліджень;  

показники 

ризику та 

методик їх 

розрахунку. 

 

Володіти  

стандартними 

методиками 

описових, 

аналітичних 

епідеміологічни

х та медико-

статистичних  

досліджень 

Вміти 

оцінювати в 

динаміці та при 

співставленні з 

середньо 

статичними 

даними  

показники 

захворюваності, 

втому числі 

хронічними 

неінфекційними 

захворюваннями

, інвалідності, 

смертності, 

інтегральні 

показники 

здоров’я;  

Володіти  

методикою 

проведення 

скринінгу  щодо 

виявлення 

найважливіших 

неінфекційних 

захворювань 

Вміти 

розраховувати 

та оцінювати 

показники 

індивідуального 

та 

популяційного 

ризику 

виникнення та 

перебігу 

захворювань 

Володіти 

методикою 

формування 

груп ризику. 

Формулювати 

висновки щодо 

стану здоров’я 

населення на 

підставі даних 

епідеміологічних та 

медико-

статистичних 

досліджень. 

Взаємодіяти з 

фахівцями 

інформаційно-

аналітичних 

підрозділів щодо 

отримання  даних 

про стан здоров’я 

населення  

Нести відповідальність 

за обґрунтованість 

висновків щодо  стану 

здоров’я населення. 

9. Здатність до 

оцінювання впливу 

навколишнього 

середовища на стан 

здоров’я населення 

(індивідуальне, 

сімейне, 

Знати методи 

оцінки здоров’я 

населення 

(індивідуальног

о, сімейного, 

популяційного)

; 

Вміти оцінити 

стан здоров’я 

населення, 

оцінити стан 

навколишнього 

середовища та 

негативні 

Формувати 

висновки щодо 

стану здоров’я 

населення, на 

підставі даних про 

зв’язок з факторами 

навколишнього 

Нести відповідальність 

за своєчасні висновки 

щодо стану здоров’я 

населення на підставі 

даних негативного 

впливу факторів 

навколишнього 
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популяційне). фактори 

навколишнього 

середовища, які 

негативно 

впливають на 

здоров’я 

населення; 

методи 

статистичного 

аналізу та 

лабораторних 

досліджень (за 

списком 4), 

оцінки здоров’я 

певних 

контингентів, 

оцінки 

факторів 

навколишнього 

середовища та 

методи 

визначення 

зв’язку між 

ними; заходи 

профілактики 

негативного 

впливу 

факторів 

навколишнього 

середовища на 

здоров’я 

населення. 

Знати 

принципи 

формування 

груп ризику, 

території 

ризику, часу та 

факторів 

ризику.  

фактори впливу 

на стан здоров’я 

населення. 

Володіти 

методами 

статистичного 

та 

лабораторного 

(за списком 4) 

аналізу стану 

здоров’я різних 

груп населення  

Вміти 

формувати 

профілактичні 

заходи на 

підставі даних 

про зв’язок між 

станом 

навколишнього 

середовища та 

станом здоров’я 

певних 

контингентів 

населення. 

середовища та 

вносити пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

проведення 

профілактичних 

заходів. 

Взаємодіяти з 

фахівцями 

санітарно-

гігієнічного 

профілю та 

керівниками 

підприємств, 

установ та 

відповідних 

відомств з питань 

охорони природи, 

навколишнього 

середовища. 

середовища; за своєчасне 

внесення пропозицій 

щодо проведення 

відповідних 

профілактичних заходів. 

10. Здатність до оцінки 

впливу соціально-

економічних  та 

біологічних 

детермінант на стан 

здоров’я 

індивідуума, сім’ї, 

популяції. 

Знати 

соціально-

економічні  та 

біологічні 

детермінанти, 

які впливають 

на здоров’я 

населення; 

види та методи 

профілактики 

для 

попередження   

негативного 

впливу 

соціально-

економічних  

факторів  на 

здоров’я 

населення та 

його окремих 

груп. 

Вміти 

розраховувати 

на підставі 

даних 

епідеміологічни

х та медико-

статистичних 

досліджень  

показники 

здоров’я 

населення  

Вміти 

оцінювати 

зв’язок та вплив  

соціально-

економічних та 

біологічних 

чинників  на 

здоров’я 

індивідуума, 

сім’ї, популяції  

здоров’я 

Вміти планувати 

Отримувати 

необхідну 

інформацію з 

визначених джерел 

щодо стану здоров’я 

населення та його 

окремих груп та 

формулювати 

висновки щодо 

впливу соціально-

економічних  та 

біологічних 

чинників  на 

здоров’я населення. 

Нести відповідальність 

за обґрунтованість 

профілактичних заходів 

щодо попередження 

негативного впливу 

соціально-економічних  

факторів  на здоров’я 

населення та його 

окремих груп. 
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профілактичні 

заходи щодо 

попередження   

негативного 

впливу 

соціально-

економічних  

факторів  на 

здоров’я 

населення та 

його окремих 

груп. 

 

Результати навчання: 
Інтегративні кінцеві результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: "Охорона праці в галузі" закладає фундамент для 

формування в подальшому наступних програмних результатів навчання 

згідно з Стандартом вищої освіти України до дипломної підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності «Медицина»: 

1. Проводити оцінку професійних ризиків шляхом проведення   санітарно-

гігієнічного обстеження та лабораторних та/або інструментальних 

вимірювань та розробляти профілактичні заходи охорони праці медичних 

працівників. 

2. Виявляти фактори ризику виробничого середовища для здоров’я 

працюючих, причини виникнення та перебігу професійних захворювань. 

3. Планувати та проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо 

професійних, виробничо обумовлених і внутрішньо лікарняних хвороб. 

4.  Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та 

осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій 

в індивідуальному полі діяльності. 

5. Обробляти соціальну, економічну та медичну інформацію та проводити 

епідеміологічні та медико-статистичні дослідження професійного здоров’я 

населення. 

6. Дотримуватися здорового способу життя, підвищувати загальноосвітній 

культурний рівень з охорони праці. 

Результати навчання для дисципліни: 

По завершенню вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" 

студенти повинні знати: 

– зв’язок між станом здоров’я працюючих та впливом шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів; 

– вимоги законодавчих і нормативних актів про охорону праці медичних 

працівників. 

– вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних 

умовах; 

– фактори ризику виробничого середовища для здоров’я працюючих, 

причини виникнення та перебігу професійних захворювань; 

– профілактичні та протиепідемічні заходи щодо професійних, виробничо-

обумовлених і внутрішньо-лікарняних хвороб; 
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– основні принципи і підходи (стратегії) до забезпечення безпеки в 

лікувально-профілактичних закладах.  

По завершенню вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" 

студенти повинні вміти: 

– робити висновки про наявність впливу шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів на організм медичних працівників; 

– обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до 

основ чинного законодавства України; 

– планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої 

гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я; 

– узгоджувати плани проведення профілактичних заходів з планами 

розвитку територіальних, адміністративних та виробничих одиниць; 

– аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної 

діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття 

термінових заходів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (10 годин лекцій, 

30 практичних занять, 50 годин СРС), 3,0 кредити ЄКТС. Перший семестр 

45 годин (1,5 кредити ЄКТС). Другий семестр 45 годин (1,5 кредити 

ЄКТС.)  

Програма дисципліни структурована на три розділи.  

Розділ І. Загальні питання охорони праці  

Розділ ІІ. Особливості умов праці в медичній галузі  

Розділ ІІІ. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  

Розділ 1.  

Загальні питання охорони праці 

Конкретні цілі розділу:  

Трактувати поняття та основні терміни та визначення в галузі охорони 

праці.  

Засвоїти правові основи охорони праці.  

Трактувати законодавство України з охорони праці, основні положення.  

Інтерпретувати міжнародні документи в галузі охорони праці. 

Засвоїти принципи державного управління охороною праці. 

Визначити функції державного нагляду і громадського контролю за 

охороною праці. 

Засвоїти структуру та функції Державної служби України з питань праці. 

Засвоїти ризикорієнтований підхід в оцінці потенційної та реальної 

небезпеки шкідливого впливу чинників виробничого середовища на 

здоров’я людини. 

Укладати трудові угоди за специфікою видів робіт та особливостями 

функціональних обов’язків  

Аналізувати законодавство з регулювання питань охорони праці у 

колективному договорі.  

Пояснити правову відповідальність посадових осіб і працівників за 

порушення законодавства щодо охорони праці.  
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Змістовий розділ 1. Загальні питання охорони праці 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Охорона праці як 

невід’ємна складова соціальної відповідальності. Державне управління 

охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці. Державна служба України з питань праці, її структура та функції. 

Ризикоорієнтований підхід в оцінці потенційної та реальної небезпеки 

шкідливого впливу чинників виробничого середовища на здоров’я 

людини. 

Колективний та трудовий договори як відображення законодавства з 

охорони праці. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та 

особливостями функціональних обов’язків. Регулювання питань охорони 

праці у колективному договорі.  

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства 

щодо охорони праці.  

Тема 2. Організація охорони праці в медичних установах та закладах 

вищої медичної освіти. 

Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Положення про організацію системи управління охороною 

праці в галузі. Наказ МОЗ №268 від 30.09.94 «Про службу охорони праці 

системи Міністерства охорони здоров’я». Структура, основні функції і 

завдання управління охороною праці в медичних установах. Служба 

охорони праці лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), її структура, 

чисельність, основні завдання і функції. Права і обов’язки працівників 

служби охорони праці. Комісія з питань охорони праці в медичних 

установах, основні завдання та права. Кабінети промислової безпеки та 

охорони праці, основні завдання та напрямки роботи. Планування заходів з 

охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних 

подій, управління якістю та формування культури безпеки. Облік і аналіз 

показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій й аварій. Принципи організації, види навчання та перевірка знань 

з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці, їх види. 

Стимулювання охорони праці. Соціально-економічний ефект охорони 

праці медичних працівників. Наказ МОН України № 563 від 

01.08.2001“Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах ” (практичне заняття, СРС). 

Тема 3. Гігієна та фізіологія праці, значення для створення безпечних 

умов праці.  

Гігієна та фізіологія праці – визначення, мета, задачі, методи досліджень. 

Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Основні 

фізіологічні ознаки фізичної та розумової праці. Фізіологічні зміни, що 

відбуваються в органах і системах організму людини при виконанні праці. 

Працездатність людини, динаміка і причини її зміни протягом робочого 

дня. Фізіологічна суть втоми, існуючі теорії і сучасне розуміння механізму 
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її виникнення. Шляхи попередження розвитку втоми. Методика розробки 

раціональних режимів праці та відпочинку.  

Розділ II  

Особливості умов праці в медичній галузі 

Конкретні цілі розділу:  

Трактувати поняття сутності життя на сучасному рівні.  

Визначити психофізіологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних працівників  

Класифікувати умови праці медичних працівників  

Визначити фізичні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних працівників.  

Визначити хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних працівників.  

Визначити біологічні  шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних працівників.  

Трактувати поняття про важкість, напруженість, шкідливість та 

небезпечність праці.  

Застосовувати методику оцінки роботи медичних працівників за 

критеріями “Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу”, затверджену наказом МОЗ України 

08.04.2014 № 248. 

Визначати гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів 

різного профілю (хірургічного, терапевтичного, стоматологічного та ін.).  

Засвоїти особливості професійної та виробничо обумовленої 

захворюваності медичних працівників. 

Засвоїти основні методи та критерії санітарно-гігієнічного оцінювання 

умов праці медичних працівників.  

Проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Карта умов праці. 

Пояснити порядок проведення атестації робочих місць. Засвоїти порядок 

складання карти умов праці. 

Пояснити порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві.  

Засвоїти  перелік професійних захворювань та методики розслідування та 

обліку нещасних випадків на виробництві та у побуті.  

Розробляти заходи профілактики нещасних випадків, травматизму та 

професійних захворювань медичних працівників. 

Змістовий розділ  2. Особливості умов праці в медичній галузі 

Тема 4. Професійні шкідливості при виконанні функціональних 

обов’язків медичних працівників.  

Класифікація праці медичних працівників. Психофізіологічні шкідливі та 

небезпечні чинники виробничого середовища та їх вплив на стан здоров’я 

медичних працівників. Фізичні шкідливі та небезпечні чинники 

виробничого середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних 

працівників. Хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 



14 

 

  

середовища та їх вплив на стан здоров’я медичних працівників. Біологічні 

шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища та їх вплив на 

стан здоров’я медичних працівників. 

Тема 5. Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров’я 

медичних працівників.  

Гігієнічні особливості умов праці та стану здоров’я лікарів різного 

профілю (хірургічного, терапевтичного, стоматологічного та ін.). 

Особливості професійної та виробничо обумовленої захворюваності 

медичних працівників. Основні методи та критерії санітарно-гігієнічного 

оцінювання умов праці медичних працівників. Поняття про важкість, 

напруженість, шкідливість та небезпечність праці. Методика оцінки 

роботи медичних працівників за критеріями “Гігієнічної класифікації праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затвердженої 

наказом МОЗ України 08.04.2014 № 248. Атестація робочих місць за 

умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт 

та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. 

Тема 6. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік.  

Основний зміст Постанов Кабінету Міністрів України № 1232 від 

30.11.2011 р. “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві”, №270 від 22.03.01 р. 

“Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру” та № 1662 від 8.11.2000 р. “Про затвердження 

переліку професійних захворювань”. Методика розслідування та обліку 

нещасних випадків на виробництві. Методика розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру. Травматизм, гострі та 

хронічні професійні захворювання і отруєння в медицині, методика їх 

обліку і розслідування. Заходи профілактики нещасних випадків, 

травматизму та професійних захворювань медичних працівників. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. Відшкодування шкоди потерпілому на 

виробництві.  
Розділ III.  

Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі 

Конкретні цілі розділу:  

Визначити гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально-

профілактичних закладів. 

Визначити вимоги безпеки під час експлуатації основного медичного 

обладнання. 

Засвоїти наукові підходи в  організації праці в ЛПЗ. 

Засвоїти вимоги санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму 

лікарні. 

Розробляти заходи щодо зменшення несприятливої дії фізичних чинників 

на організм медичних працівників. 
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Розробляти заходи щодо зменшення несприятливої дії хімічних чинників 

на організм медичних працівників.  

Розробляти заходи профілактики шкідливого впливу біологічних чинників. 

Засвоїти вимоги до засобів індивідуального захисту і робочого одягу 

медичних працівників. 

Пояснити особливості охорони праці медичного персоналу в окремих 

структурних підрозділах ЛПЗ (хірургічному, стоматологічному, 

інфекційному, фізіотерапевтичному, патологоанатомічному, 

психіатричному та інших), а також при роботі з медичним обладнанням.  

Засвоїти основи організації охорони праці персоналу у фармацевтичній 

галузі. 

Пояснити основні поняття та сутність охорони праці жінок, неповнолітніх, 

осіб старших вікових груп та інвалідів. 

Знати основні вимоги та положення Наказу МОЗ України №246 від 

21.05.2007 року “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій”. 

Розробляти заходи з профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій як 

складові охорони праці в медицині.  

Трактувати поняття про «виробничу аварію» та екстрене звернення до 

Центру СНІДу/Інституту інфекційних захворювань. 

Знати заходи з профілактики інфікування вірусами гепатиту та 

імунопрофілактики при контакті із біологічними матеріалами хворого на 

гепатит.  

Розробляти заходи профілактики зараження туберкульозом медичних 

працівників. 

Засвоїти правила, засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки ЛПЗ.  

Змістовий розділ 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній 

галузі  

Тема 7. Гігієна та охорона праці в медичних закладах. 

Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально-профілактичних 

закладів. Вимоги безпеки під час експлуатації основного медичного 

обладнання. Заходи щодо зниження фізичного та нервово-психічного 

навантаження медичних працівників. Наукова організація праці в ЛПЗ. 

Гігієнічне виховання та санітарна освіта. Заходи щодо зменшення 

несприятливої дії фізичних чинників на організм медичних працівників. 

Заходи щодо зменшення несприятливої дії хімічних чинників на організм 

медичних працівників. Заходи профілактики шкідливого впливу 

біологічних чинників. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим 

лікарні. Вимоги до засобів індивідуального захисту і робочого одягу 

медичних працівників. 

Тема 8. Охорона праці в окремих структурних підрозділах ЛПЗ та 

вищих медичних навчальних закладах.  

Охорона праці медичного персоналу в окремих структурних підрозділах 

ЛПЗ (хірургічного, стоматологічного, інфекційного, фізіотерапевтичного, 

патологоанатомічного, психіатричного та інших), а також при роботі з 
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медичним обладнанням. Основи організації охорони праці персоналу у 

фармацевтичній галузі. Основні нормативні документи, що регламентують 

ці питання.  

        Охорона праці у вищих медичних навчальних закладах. 

Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб старших вікових груп та 

інвалідів, основні нормативні документи, що регламентують ці питання. 

Медичні огляди медичних працівників. Основні положення Наказу МОЗ 

України №246 від 21.05.2007 року “Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій”. 

Тема 9. Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичних 

працівників.  

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охорони праці в 

медицині. Поняття про небезпечні інфекційні захворювання. ВІЛ та СНІД 

у практиці лікаря. Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від 

ВІЛ-інфікованого в організм медичного працівника. Поняття про 

«виробничу аварію» та екстрене звернення до Центру СНІДу/Інституту 

інфекційних захворювань. Основні положення Закону України “Про 

протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, Наказів 

МОЗ України № 955 від 05.11.2013 “Порядок проведення екстреної 

постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні 

професійних обов’язків”, № 148 від 17.03.2015 “Про затвердження 

Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням 

працівником своїх професійних обов’язків”, № 955 від 05.11.2013 “Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-

інфекцією при виконанні професійних обов’язків” та інших. 

Вірусні гепатити, їх потенційна небезпека для медичних працівників. 

Профілактика інфікування вірусами гепатиту та імунопрофілактика при 

контакті із біологічними матеріалами хворого на гепатит. Постанова КМ 

України № 637 від 29.04.13 р. “Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних 

гепатитів на період до 2016 року”. 

Туберкульоз та його поширеність в Україні та світі. Потенційна 

професійна небезпека для медичних працівників. Заходи профілактики 

зараження туберкульозом медичних працівників. Закони України "Про 

протидію захворюванню на туберкульоз ”, “Про затвердження 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2012-2016 роки”.  

Тема 10. Основи виробничої безпеки медичних працівників.  

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів в ЛПЗ. 

Електробезпека, безпечна експлуатація електричного обладнання в ЛПЗ. 

Основи пожежної безпеки. Державний пожежний нагляд, основні 

нормативні документи, що його регламентують. Проектування і 

експлуатація ЛПЗ та медичного обладнання з позицій пожежної безпеки. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки ЛПЗ. Пожежна 
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сигналізація. Засоби пожежогасіння. Дії персоналу під час гасіння пожежі. 

Евакуація персоналу. Контроль стану пожежної безпеки. Навчання 

правилам пожежної безпеки працівників ЛПЗ. 

        3. Структура навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

 

Назва змістовних розділів і тем 
Кількість годин 

Всь-

го 

У тому числі 

л п с.р 

РОЗДІЛ 1.  
Загальні питання охорони праці 

Змістовний розділ 1. Загальні питання охорони праці  

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці. 

 

 

2 

 

 4 

Тема 2. Організація охорони праці в медичних установах та 

закладах вищої медичної освіти. 

 
 4 

Тема 3. Гігієна та фізіологія праці, значення для створення 

безпечних умов праці. 

 
 2 

Разом за розділом 1  2  10 

РОЗДІЛ ІІ.  
Особливості умов праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 2. Особливості умов праці в медичній галузі  

Тема 4. Професійні шкідливості при виконанні функціональних 

обов’язків медичних працівників.  

  

2 

 

 

 4 

Тема 5. Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров’я 

медичних працівників.   

 
 4 

Тема 6. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та 

облік.  

 

 2 

 

 

 4 

Разом за розділом ІІ  4  12 

РОЗДІЛ ІІІ.  
Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  
 

Тема 7. Гігієна та охорона праці в медичних закладах. 

 

 

2 

 4 

Тема 8. Охорона праці в окремих структурних підрозділах ЛПЗ та 

вищих медичних навчальних закладах.  

 
 2 

Тема 9. Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичних 

працівників.  

 
 4 

Тема 10. Основи виробничої безпеки медичних працівників.   2  2 

 

Всього за розділом ІІІ 
    

 

УСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ 
 10  50 

 
 

4. Теми лекцій  

 
№ з/п 

Назва теми 
Кількість  

годин 
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1 Правові та організаційні основи охорони праці 2 

2 Організація охорони праці в медичних установах 

та закладах вищої медичної освіти  

2 

3 

 
Гігієна та фізіологія праці, значення для 

створення безпечних умов праці 
 

2 

 

4 Професійні шкідливості при виконанні 

функціональних обов’язків медичних працівників  

2 

5 

 
Гігієнічна характеристика умов праці та стану 

здоров’я медичних працівників  
 

2 

 

6 Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх 
розслідування та облік.  

2 

7 Гігієна та охорона праці в медичних закладах  2 

8 Охорона праці в окремих структурних 
підрозділах ЛПЗ та вищих медичних навчальних 

закладах  

2 

9 Небезпечні інфекційні захворювання в роботі 

медичних працівників 

2 

10 Основи виробничої безпеки медичних 
працівників 

 

2 

 РАЗОМ 10 
 

5. Теми семінарських занять  – не передбачено програмою 

 

6. Теми практичних занять 
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7. Теми лабораторних занять Лабораторні заняття програмою не передбачені. 

 

8. Теми для самостійних занять 

 

9. Індивідуальні завдання. 

 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання у вузі, яке 

має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під  керівництвом 

викладача.  

До індивідуальних завдань відносяться: написання рефератів і створення 

мультимедійних презентацій з доповідями  на  засіданнях  наукового  

студентського  гуртка  кафедри,  участь  в  науково – дослідницькій  роботі 

кафедри, участь в написанні тез та статей доповіді на  студентських наукових 

конференціях. 

№   

РОЗДІЛ 1.  
Загальні питання охорони праці 

Змістовний розділ 1. Загальні питання охорони праці  

1  Правові та організаційні основи охорони праці. 

 
 

2 Організація охорони праці в медичних установах та закладах вищої медичної 

освіти  
 

3 Гігієна та фізіологія праці, значення для створення безпечних умов праці 

 
 

РОЗДІЛ 2.  
Особливості умов праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 2. Особливості умов праці в медичній галузі  

4 Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних 

працівників  
 

5 Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров’я медичних працівників  

6 Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров’я медичних працівників  

РОЗДІЛ 3. 

Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній 
галузі  

 

7 Гігієна та охорона праці в медичних закладах   

8 Охорона праці в окремих структурних підрозділах ЛПЗ та вищих медичних 

навчальних закладах 
 

9 Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичних працівників  

10 Основи виробничої безпеки медичних працівників 

 
 

РАЗОМ 30 
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Перелік завдань для індивідуальної роботи студента: складання ситуаційних 

задач, ребусів, кросвордів з відповідних розділів навчальної дисципліни; участь 

у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових форумах; 

участь у студентській олімпіаді з дисципліни; підбір відео та аудіо матеріалів із 

розділів навчальної дисципліни; підбір матеріалів і створення презентації з 

відповідної теми або розділу дисципліни. 

10. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з.п Теми самостійних робіт 

Теми аудиторних занять, на яких 

розглядають СРС та здійснюють 

контроль 

РОЗДІЛ І. Загальні питання охорони праці 

Змістовний розділ 1. Загальні питання охорони праці   

 

1. Нормативно-правова та організаційно-

методичної база з питань охорони праці 

медпрацівників 

Тема 1. Правові та організаційні 

основи охорони праці. 
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  11. Методи навчання 

 За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, 

ілюстрація; практичні – практична робота, вирішення задачі. За характером 

логіки пізнання використовуються методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної 

розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький.  

1. Словесні методи: лекція, бесіда; 

2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація 

3. Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання 

ситуаційних завдань для вироблення вмінь та навичок; 

4. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу 

5. Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм  

6. Інноваційні методи навчання: ділова гра, кейс-метод. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; практичні 

заняття;  самостійна робота студентів.  

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання 

відповідних розділів дисципліни.  

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і формування 

2. Характеристика умов праці медпрацівників в 

умовах стаціонару ЛПЗ. 

Тема 3.   Гігієна та фізіологія праці, 

значення для створення безпечних 

умов праці 

 

РОЗДІЛ ІІ. Особливості умов праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 2. Особливості умов праці в медичній галузі   

1. Заходи щодо зменшення несприятливої дії 

біологічних  чинників на організм медичних 

працівників. Заходи профілактики шкідливого 

впливу біологічних чинників.  

Тема 4. Професійні шкідливості при 

виконанні функціональних 

обов’язків медичних працівників   

2. Розслідування випадку захворювання 

медичного працівника на вірусне інфекційне 

захворювання COVID-19.   

Тема 6. Нещасні випадки та аварії в 

ЛПЗ, їх розслідування та облік.  

РОЗДІЛ ІІІ. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  

Змістовний розділ 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі  

1. Методи лабораторної діагностики професійних 

захворювань, викликаних хімічними та 

біологічними чинниками  

Тема 8. Охорона праці в окремих 

структурних підрозділах ЛПЗ та 

вищих медичних навчальних 

закладах   

2. Оцінки роботи медичних працівників за 

критеріями “Гігієнічної класифікації праці за 

показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу” (наказ МОЗ 

України 08.04.2014 № 248).  

10. Основи виробничої 
безпеки медичних 

працівників 
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вміння та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом сформульованих завдань та вирішення ситуаційних 

задач.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом 

навчальним матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем 

навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, 

а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний 

матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості 

майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей 

учасників навчального процесу й спілкування. 

12. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. Формами поточного контролю є: усне 

опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), співбесіда; 

практична перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за 

результатами виконання практичної роботи наприкінці заняття); тестовий 

контроль («відкриті» та «закриті» тестові завдання) 

Заключний (підсумковий) контроль із розділів проводиться наприкінці 

розділу у формі письмової контрольної роботи, яка включає тестові 

завдання із банку «Крок-1», теоретичні питання та контроль практичних 

навичок (розв’язування ситуаційних задач із охорони праці в галузі). 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю.  

Використовуються такі методи контролю, як усний, письмовий та 

тестовий, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх 

фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки 

фахової підготовки перевага надається тестовому та письмовому 

контролю. При підсумковому контролі перевага надається  письмовому 

або тестовому контролю.    

13. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється на основі контролю 

теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Форми підсумкового контролю: практична перевірка сформованих 

професійних вмінь; стандартизований тестовий контроль («відкриті» та 

«закриті» тестові завдання); 

усне опитування студентів. 

        Підсумковий контроль – залік.  

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти. 
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Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. 

Співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної 

діяльності і підсумкового контролю знань – 60 % та 40 %. 

Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. 

Враховуються всі види робіт, передбачені навчальною програмою. 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. Викладач проводить 

опитування кожного студента у групі на кожному занятті і виставити 

оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності студентів за 

традиційною шкалою («5», «4», «3», «2»).  

Дисципліна завершується формою контролю – залік. Залік студент 

отримує на останньому занятті з дисципліни за результатами поточного 

оцінювання. Цей вид підсумкового контролю не передбачає ніяких 

додаткових письмових робіт чи тестування на останньому занятті 

(підраховується середньо-арифметичне з оцінок за кожне заняття). 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із 

навчальної дисципліни становить не менше 3,00. 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати здобувач освіти з дисципліни – 200. Мінімальна кількість 

балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною 

шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2). 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) 
4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 

4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 
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4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70-119 

(повторне 

перескладання) 
4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

 

           Таблиця 2 

Шкала переведення балів у національну систему 
За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

 

Результати конвертуються з однієї шкали в іншу відповідно до 

таблиць 3-4: 

Таблиця 3. 
Сума 

балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оц

інка 

ECTS 

За національною 

шкалою 

Визначення 
4-х бальна 

шкала 
Залік 

180 – 

200 
A 

5 

(відмінно) 

зарах

овано 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок. 

160 - 

179 
B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

150 – 

159 
C 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок. 

130 – 

149 
D 

3 

(задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

120 – 

129 
E 

Виконання задовольняє 

мінімальні критерії. 

50 – 

119 
Fx 

2 

(незадовільно) 

не 

зараховано 

Можливе повторне 

складання. 

0 – 49 F 
Необхідний повторний 

курс з навчальної дисципліни. 

  
Із виділених 120 балів за поточну навчальну діяльність на оцінювання 

індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти, згідно з робочою 

навчальною програмою, виділяється додатково  від 4 до 12 балів. 

Заохочувальні бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни в кінці 

її вивчення. 

Оцінювання за традиційною 4-х бальною шкалою конвертується у 80 

бальну шкалу у відповідності до таблиці 4. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну 

діяльність (не менше 72), балів за індивідуальну роботу студента (не 

більше 12),та балів за іспит (не менше 48), при цьому загальний бал не 

може бути більше ніж 200. Заходи по перескладанню підсумкового 
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семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не 

передбачені. Індивідуальна робота студента оцінюється лише за умов 

успішного її виконання на практичному занятті або іспиті. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється при контролі засвоєння відповідного розділу. 

Таблиця 4 

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного 

оцінювання 
Підсумковий модульний 

контроль 
Оцінка з дисципліни 4 – бальна шкала 

80.0 180 – 200 5 (відмінно) 

64.0 150 – 179.9 4 (добре) 

48.0 120 – 149 3 (задовільно) 

0 0-119 2 (незадовільно) 

 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться 

директоратом для здобувачів освіти даного курсу, які навчаються за 

однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до 

списку здобувачів освіти, що ранжуються, навіть після перескладання 

підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після перескладання 

автоматично отримують бал «E». 

Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований 

підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти має право на 

перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. 

Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох 

разів. 

Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні 

заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну 

навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця 

категорія здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни.   

15. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

  2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 

4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 
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8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань та завдань для перевірки практичних навичок. 

16.Рекомендована література 

Основна література 

1. Охорона праці в медичній галузі : навч.-метод. посіб. / 

О.П. Яворовський, М.І. Веремей, В.І. Зенкіна та ін. – К. : ВСВ “Медицина”, 

2015. – 208 с. 

2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / 

О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна та ін.; за заг. ред 

О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с. 

3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навчально-

методичний посібник/ упор.: О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, 

Г.А. Шкурко та ін.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 232 с. 

4. Гігієна праці: Підручник /Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, 

А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, НАМН України, проф. 

Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського.- К.: ВСВ 

“Медицина”, 2011.- 904с. 

Допоміжна література 
1. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний  

посібник/ За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. Яворовського. – К.: “Медицина”, 

2009. – С.6-56. 

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний  

посібник /За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Яворовського. – К.: «Медицина», 

2009. – 176 с. 

3. Конституція України. Основний закон від 28.06.1996. 

4. Кодекс законів про працю України. Закон № 322-VIII від 10.12.71. 

5. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92.  

6. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.94. 

7. Закон України “Про колективні договори та угоди”№ 1874 від 

24.12.95. 

8. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”№ 

1423 від 13.09.2000. 

9. Закон України “Про адміністративні порушення” № 8074-10 від 

07.12.84. 

10. Основи законодавства України про охорону здоров’я № 2802-XII від 

19.11.92. 

11. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань” № 15/98-ВР від 14.01.1998. 

12. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012. 

13. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” № 2245-III від 

18.01.2001. 

14. Закон України Про затвердження Загальнодержавної цільової 
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соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки № 

1708-VII від 20.10.2014. 

15. Закон України “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист 

людей, які живуть з ВІЛ” № 1972-XII від 12.12.1991. 

16. Закони України “Про протидію захворюванню на туберкульоз” № 

2586-III від 05.07.2001. 

17. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві” № 1232 від 30 листопада 2011 року. 

18. Постанова Кабінету Міністрів України №1662 від 08.11.2000 “Про 

затвердження переліку професійних захворювань”. 

19. Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 1.08.1992 “Про 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”. 

20. Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 23.05.2001 “Про 

затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники 

яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”. 

21. Постанова КМ України № 637 від 29.04.13 р. “Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та 

лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року”. 

22. Постанова КМ України № 955 від 05.11.2013 “Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією 

при виконанні професійних обов’язків”. 

23. Постанова КМ України № 148 від 17.03.2015 “Про затвердження 

Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням 

працівником своїх професійних обов’язків”. 

24. Наказ МОЗ України № 268 від 30.09.94 “Про службу охорони праці 

системи Міністерства охорони здоров'я України”. 

25. Наказ МОЗ України №133 від 25.03.2003 “Про затвердження 

Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають 

право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань”. 

26. Наказ МОЗ України №614 від 13.12.2004 “Про затвердження 

Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов 

праці”. 

27. Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 року “Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”. 

28. Наказ МОЗ України №256 від 29.12.93 “Перелік робіт з шкідливими 

або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання 
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