
Анотація 

з дисципліни «Охорона праці в галузі» 

спеціальності 222 « Медицина» 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання знань, умінь, 

здібностей для здійснення ефективної професійної діяльності, формування у 

студентів відповідальної професійної компетентності, збереження та 

зміцнення здоров'я нації та першочерговість профілактичного напряму 

діяльності у сфері охорони здоров'я, формування у майбутніх фахівців 

відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я пацієнтів, 

мотивації на здоровий спосіб життя. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до планування, організації 
та управління; здатність застосовувати професійні та правові стандарти в 

повсякденній медсестринській практиці; здатність оцінювати вплив 
небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовища, здатність до 
використання теоретичних знань та практичних умінь при організації 
необхідного рівня індивідуальної. 

Результати навчання за дисципліною: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
знати: 

- законодавчу та нормативну базу України про охорону праці; 
- основні професійні шкідливості, що впливають на організм 

медичних працівників у процесі виконання професійної діяльності; 
- професійні хвороби, що можуть виникати внаслідок негативного 

впливу шкідливих і небезпечних чинників праці; 

- порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань 
та аварій на виробництві; 

- порядок проведення медичних оглядів медичних працівників; 
- правила безпечної експлуатації електрообладнання в закладах 

охорони здоров'я; 
- основні засоби і заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

виробничого об'єкту; 
уміти: 

- використовувати положення законів, нормативно-правових актів і 
нормативно-технічних документів у практичній діяльності під час виконання 
професійних функцій для створення здорових та безпечних умов праці; 

- впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання професійних 

захворювань та професійних отруєнь, травматизму, аварій і пожеж; 
- аналізувати та оцінювати шкідливі та небезпечні чинники 

виробничого середовища, що діють на медичних працівників під час виконання 
ними професійних обов'язків; 



- організовувати заходи протипожежної та електробезпеки в закладах 

охорони здоров'я; 

- вести затверджену медичну обліково-звітну документацію зі своєї 

ділянки роботи; 

Зміст навчальної дисципліни: 

Правові та організаційні основи охорони праці 

Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної 

захворюваності в Україні та у світі. Предмет, структура, зміст, мета курсу 

«Основи охорони праці в галузі». Класифікація шкідливих та небезпечних 

виробничих чинників. Конституційні засади охорони праці в Україні. 

Законодавство України про охорону праці. Основні принципи державної 

політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону 

праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Гігієна та охорона праці в медичних закладах 

Охорона праці в медичних закладах. Обов'язки працівників щодо 

додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язкові 

медичні огляди працівників певних категорій. Відповідальність посадових осіб 

і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Соціальне 

страхування від нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві. 

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Громадський 

контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Структура, основні 

принципи і органи управління охороною праці в організації. Служба охорони 

праці підприємства. 

Основи виробничої безпеки медичних працівників. Електротравми 

Пожежна безпека в лікувально-профілактичних закладах. 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення 

основ охорони праці у навчальних закладах. Навчання і перевірка знань з 

питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі 

роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці 

працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Інструктажі з питань 

охорони праці. 

Основи пожежної профілактики. Законодавча і нормативно-правова база 

пожежної безпеки. Система попередження пожеж. Система пожежного 

захисту. Система організаційно-технічних заходів. Основні засоби і заходи 

забезпечення пожежної безпеки виробничого об'єкту. Пожежна сигналізація. 

Засоби пожежогасіння. Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та 

контроль стану пожежної безпеки на виробничих об'єктах. Вивчення питань 

пожежної безпеки працівниками. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі годин 40 аудиторних навчальних занять і 50 

години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


