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Вступ 
 

Програма з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня спеціальності 221 Стоматологія, галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (ст.13, п.7), 

положення «Про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»», методичних рекомендацій, затверджених Центральним 

методичним кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм 

навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Дисципліна 

«Охорона праці в галузі» належить до розділу Професійна підготовка навчального 

плану підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього (магістерського) рівня. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність. 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,0 
Галузь знань: 

22 Охорона здоров’я 
 

Розділів – 1 

Спеціальність: 

221 Стоматологія   

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 2 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин -90 

1-й 

Лекції 

 Освітній рівень:  

магістр  

10 год. 

Практичнні 

20 год. 

Самостійна (індивідуальна) 

робота 

60 год. 

Вид контролю: поточний та 

підсумковий контроль 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  вивчення системи правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, що спрямовані на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»:  

• формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій для забезпечення 

ефективного управління охороною праці в медичній галузі; 

• формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій для створення 

сприятливих умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з 

чинними законодавчими й іншими нормативно-правовими актами.  

 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»  є:  

забезпечення збереження життя, здоров'я і працездатності медичних працівників у 

виробничих умовах шляхом застосування комплексу законодавчих, організаційних, 

інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та інших 

заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму та виникнення 

професійних і виробниче обумовлених захворювань. 

 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

«Охорона праці в галузі». 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Охорона праці в галузі» 

забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

 

Знати: 

➢  Вплив факторів навколишнього середовища на загальне здоров'я населення. 

➢  Вплив факторів виробничого середовища на  здоров'я і життя медичних 

працівників. 

➢ Комплекс законодавчих, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-

гігієнічних, лікувально-профілактичних та інших заходів, спрямованих на 

профілактику виробничого травматизму та виникнення професійних і виробниче 

обумовлених захворювань.  

 

Уміти: 

✓ Робити висновки про наявність факторів негативного впливу на медичного 

працівника під час здійснення ним професійної діяльності. 

✓ Пояснювати вимоги до забезпечення безпечної професійної діяльності лікаря у 

сучасних умовах. 

✓ Трактувати ключові питання законодавчих актів і нормативних документів із 

питань безпеки професійної діяльності медичного працівника. 

✓ Робити висновки про наявність шкідливих факторів впливу на медичного 

працівника під час виконання ним професійних обов'язків. 

✓ Пояснювати вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в 

сучасних умовах. 

 

 

 



1.4.  Результати навчання (перелік обов’язкових навичок для майбутньої практики): 

1. Застосовувати вимоги законодавчих та нормативних документів для впровадження 

методів та засобів системи охорони праці працюючих в медичних закладах. 

2. Застосовувати основні форми організації та управління охороною праці медичних 

працівників. 

3. Виявляти шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища на робочому 

місці медичних працівників та давати їм гігієнічну оцінку. 

4. Давати оцінку організації робочого місця, медичного обладнання в ЛПЗ.  

5. Прогнозувати можливість виникнення професійних, виробниче обумовлених 

захворювань, нещасних випадків, аварійних ситуацій. 

6. Проводити розслідування та облік нещасних випадків, гострих та хронічних 

професійних захворювань, випадків травматизму в медичній галузі. 

7. Розробляти інструкції з охорони праці для медичних працівників. 

8. Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3,0 кредити ЄКТС, у 

т.ч. лекції 10 год., практичні 20 год., самостійна робота 60 год. Нормативна 

дисципліна. 

 

Розділ 1. Охорона праці в галузі 
 

Змістовий розділ 1. Загальні питання охорони праці.  
 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці. 

 

Змістовий розділ 2. Спеціальні питання охорони праці в медичній 

галузі.  
 

Тема 2. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників. 

Тема 3. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік. 

Тема 4. Гігієна та охорона праці в медичних закладах. 

Тема 5. Основи виробничої безпеки медичних працівників. 

 

3. Структура навчальної дисципліни  

 

№  

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього л. п.з. с.р. 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 
16 2 4 10 

2. Гігієнічна характеристика умов праці 

медичних працівників 
16 2 4 10 

3. Нещасні випадки та аварії в лпз, їх 

розслідування та облік 
16 2 4 10 

4. Гігієна та охорона праці в медичних 

закладах 
16 2 4 10 

5. Основи виробничої безпеки медичних 

працівників 
14 2 2 10 

  Залік 12 - 2 10 

 Разом годин 90 10 20 60 

 

4.Тематичний план лекцій 
 

№ 

з/п 

Тема  Кількість 

годин 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2 

2. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників 2 

3. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік 2 

4. Гігієна та охорона праці в медичних закладах 2 

5. Основи виробничої безпеки медичних працівників 2 

 Всього 10 



5.Тематичний план семінарських занять 
 

 

 
Тема Кількість годин 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 4 

2. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників 4 

3. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік 4 

4. Гігієна та охорона праці в медичних закладах 4 

5. Основи виробничої безпеки медичних працівників 2 

 Залік 2 

 Всього: 20 

 

6.Тематичний план самостійної роботи студентів 

 
№ 

з/п 
Тема Кількість годин 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 10 

2. Гігієнічна характеристика умов праці медичних 

працівників 
10 

3. Нещасні випадки та аварії в лпз, їх розслідування та 

облік 
10 

4. Гігієна та охорона праці в медичних закладах 10 
5. Основи виробничої безпеки медичних працівників 10 

 Залік 10 

 Всього: 60 

 



7. Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового 

контролю 
 

1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону праці. 

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. 

Служба охорони праці системи МОЗ України. Служба охорони праці 

підприємства. 

3. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці. 

4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві. 

6. Перелік професійних шкідливостей при виконанні професійних обов’язків 

медичних і фармацевтичних працівників. 

7. Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та особистої гігієни 

працівників дезінфекційних установ і підрозділів. 

8. Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої діагностики і терапії. 

Особливості впливу сучасних лазерних апаратів. 

9. Охорона праці у патологоанатомічних, патогістологічних, судово-медичних 

установах. 

10. Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, клініко-

діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при роботі із 

стерилізаційними установами. 

11. Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії в аптеках. 

12. Поняття про значення ВІЛ-інфекції та захворювання на СНІД у практиці лікаря. 

Можливі шляхи потрапляння біологічного матеріалу від ВІЛ-інфікованого до 

організму медичного працівника. 

13. Поняття про «виробничу аварію» та подальші заходи. Антиретровірусна програма. 

14. Профілактика інфікування та імунопрофілактика при контакті лікаря з 

біологічними матеріалами хворого на вірусний гепатит. 

15. Забезпечення безпеки та якості донорської крові у сфері протидії ВІЛ-інфекції/ 

СНІДу  та  інших соціально небезпечних захворювань. 

 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 

1. Застосовувати вимоги законодавчих та нормативних документів для впровадження 

методів та засобів системи охорони праці працюючих в медичних закладах. 

2. Застосовувати основні форми організації та управління охороною праці медичних 

працівників. 

3. Виявляти шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища на робочому 

місці медичних працівників та давати їм гігієнічну оцінку. 

4. Давати оцінку організації робочого місця, медичного обладнання в ЛПЗ.  

5. Прогнозувати можливість виникнення професійних, виробниче обумовлених 

захворювань, нещасних випадків, аварійних ситуацій. 

6. Проводити розслідування та облік нещасних випадків, гострих та хронічних 

професійних захворювань, випадків травматизму в медичній галузі. 

7. Розробляти інструкції з охорони праці для медичних працівників. 

8. Проводити навчання і перевірку знань з охорони праці. 



8. Методи навчання 
 

1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);   

2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   

3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики).  

При проведенні навчального процесу також використовуються наступні методи 

навчання:   

▪ пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 

передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами;  

• словесні методи: джерелом знання є усне або друковане слово (розповідь, бесіда, 

інструктаж і ін.) 

• практичні методи: студенти одержують знання й уміння, виконуючи практичні 

дії (вправа, тренування, самоуправління). 

▪ репродуктивний, (репродукція - відтворення) в основу якого покладено 

виконання різного роду завдань за зразком;   

▪ метод проблемного викладу, котрий полягаєв тому, що викладач ставить 

проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими характеризується 

процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає в контролюванні 

послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, прогнозуванні наступних 

кроків викладача; цей МН реалізується шляхом навчання студентів на проблемних 

ситуаціях з метою успішної попередньої підготовки до майбутньої роботи в 

реальних умовах практичних лікувальних закладів;   

▪ частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння окремими 

елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює проблему, 

студенти – гіпотезу;   

▪ дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем пошукової 

творчої діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і проблемних 

завдань.  

▪ методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекції, 

самостійна робота, інструктаж, консультація);   

▪ методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (практичні 

заняття, контрольні завдання);   

▪ методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 

▪ наочні методи: джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочні 

приклади 

▪ дискусійні методи. 
 



9. Методи контролю 

9.1. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 

практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 

студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 

послідовності дій, з визначенням відповідності;  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) контроль практичних навичок. 

9.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль (залік) проводиться на останньому контрольному занятті.  

       До ПК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 

програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні розділу 

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 

терміну.  

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

контроль теоретичної та практичної підготовки.  

 



10. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти. 

 Формою підсумкового контролю яких є залік.  

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 

теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за традиційною 

шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну 

діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться 

на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею.  

Таблиця. 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 4,45 178 3,92 157 3,4 136 

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135 

4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134 

4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133 

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132 

4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131 

4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130 

4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129 

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128 

4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127 

4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126 

4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125 

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124 

4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123 

4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122 

4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121 

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120 

4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 

3 

Недос-

татньо 4,52 181 3,99 160 3,47 139 

4,5 180 3,97 159 3,45 138 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, 

мінімальна кількість балів – 120 білів. 



 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179 
 

Добре 

 

B 

 

150-159 С 

130-149  

Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119 
Незадовільно 

FX 

0-49 F 

Критерії оцінювання. 

 Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 

здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною (традиційною) шкалою 

з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми 

заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на питання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при 

виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не 

сформовані.  

 



11. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.  

2. Календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять.  

3. Зразки тестових завдань до занять. 

4. Тестові завдання до заліку.  

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 

6. Конспекти лекцій з дисципліни. 

7. Комп’ютерні тести за кожною темою і на ПМК для визначення залишкових знань з 

дисципліни. 

8. Індивідуальні завдання студентам в межах навчальної програми. 

9. Контрольні питання до занять. 

10. Питання до ПМК. 

11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

12. Комп’ютерні слайди за темами. 

13. Інші матеріали (плакати, альбоми тощо). 

 

Індивідуальні завдання  

1. Медичні огляди працівників ЛПЗ. 

2. Перелік закладів (підрозділів) ЛПЗ та посад, робота в (на) яких дає право на 

підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими та важкими 

умовами праці. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.  1232 «Порядок 

проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань аварій на виробництві». 

4. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку. 

5. Форми повідомлень і актів про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом. 

6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» № 1105-ХІУ від 23 вересня 1999 р. із змінами та доповненнями. 

7. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» № 2245-ІІІ від 18 січня 2001 р. 

8. Колективний і трудовий договори як відображення законодавства з охорони праці. 

9. Реєстрація та облік професійних захворювань. 

10. Організація навчання з охорони праці. 

11. Правила техніки безпеки та пожежної безпеки при роботі в лікувально-

профілактичних закладах. 

12. Схема здійснення адміністративного контролю за проведенням заходів з охорони 

праці в лікувально-профілактичному закладі. 

13. Техніка безпеки в операційній. 

14. Запобігання пожежам та вибухам в ЛПЗ. 

15. Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніка безпеки при роботі у 

протитуберкульозних закладах системи М03 України. 

16. Індивідуальні засоби захисту медичних працівників деяких спеціальностей, 

пов’язаних з факторами професійних шкідливостей. 

 



12. Рекомендована література 

1. Базова література  

1. Конституція України (1996 р).  

2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 із змінами від 21.11.02. 
3. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / За ред. Є.П. Желібо. - Львів: Новий світ, 

2001.- 289 с. 
4. Основи законодавства України про охорону здоров'я // Відомості Верховної Ради 

України. - 1993. - № 4. 
5. Кодекс законів України про працю. 
6. В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. Охорона праці в лікувально-профілактичних 

закладах. / Підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів І-ІY рівнів акредитації. – К.: ВСВ «Медицина» 2010. – 184 с. 

7. О.В. Нам’ятов. Комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Охорона 

праці в галузі». – К., ПВНЗ “Міжнародна  академія  екології  та  медицини”, 

кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини, 2020. 
  

2. Допоміжна література  

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» №4004-ХІІ від 24.02.94. 
2. Закон України «Про колективні договори та угоди» №1874 від 24.12.95. 
3. 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. 

4. Указ Президента України №643/2001 «Національна програма боротьби із 
захворюваністю на туберкульоз». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 №1403 «Про затвердження 
Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №14 «Про затвердження 
Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002-2011 роки». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 №790 
«Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» №1112 від 
25.08.04. 

9. Наказ Держнаглядохоронпраці України «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» №15 від 26.01.05. 

10. Наказ Держнаглядохоронпраці України «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» 
№15 від 26.01.05. 

11. Наказ Держнаглядохоронпраці України «Типове положення про службу охорони 
праці» №255 від 15.11.04. 

12. Наказ МОН України «Положення про організацію роботи з охорони праці 
учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» №563 від 
01.08.01. 

13. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 
форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку 
реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою» №260 від 
08.06.01. 

14. Положення про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я 
України «Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в 
установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України». 

15. НАОП 9.1.50 - 1.02 - 59 «Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних 
установах системи Міністерства охорони здоров'я СРСР». 

16. НАОП 9.1.50 - 1.04 - 64 «Правила обладнання і експлуатації приміщень 
патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних 
лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних установ, інститутів та 
навчальних закладів». 



17. НАОП 9.1.50 - 1.06 - 70 (НПАОП 85.11 - 1.06 - 70) «Правила обладнання, 
експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)». 

18. НАОП 9.1.50 - 1.07 - 76 «Правила обладнання, експлуатації та виробничої санітарії 
при роботі в аптеках». 

19. НАОП 9.1.50 - 1.08 - 79 (НПАОП 85.14 - 1.08 - 79) «Правила з охорони праці 
працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, 
дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-
епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок», 

20. НАОП 9.1.50 - 1.09 - 81 (НПАОП 85.14 - 1.09 - 81) «Правила устройства, техники 
безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и 
личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-
эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР». 

21. НАОП 9.1.50 - 1.10 - 84 (НПАОП 85.11 - 1.10 - 84) «Правила з техніки безпеки при 
експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні 
вимоги». 

22. НАОП9А.50- 1.12 - 83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13 - 1.12 - 83) «Санитарные 
правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических 
учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены 
персонала». 

23. НАОП 9.1.50 - 1.13 - 59 (НПАОП 85.11 - 1.13 - 59) «Правила обладнання і 
експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони 
праці персоналу цих установ». 

24. НАОП 9.1.50 - 1.15 - 69 «Санітарні правила проектування, обладнання, 
експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені 
для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами». 

25. НАОП 9.1.50 - 2.01 - 70 (ОСТ 42-21-11-81) «Кабінети і відділення променевої 
терапії. Вимоги безпеки». 

26. НАОП 9.1.50 - 2.02 - З (ОСТ 42-21-15-83) «Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги 
безпеки». 

27. НАОП 9.1.50 - 2.08 - 86 (ОСТ 42 - 21 - 16 - 86) «Відділення, кабінети фізіотерапії. 
Загальні вимоги безпеки». 

28. НАОП 9.1.50 - 3.01 - 88 (НПАОП 85.0 - 3.01 - 88) «Галузеві норми безплатної 
видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також 
норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і 
організацій системи охорони здоров'я». 

29. НАОП 9.1.50 - 5.01 - 88 «Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з 
лазерними апаратами». 

30. НАОП 9.1.50 - 5.02 - 88 «Типова інструкція з охорони праці для персоналу 
операційних блоків». 

31. НАОП 9.1.50 - 5.04 - 85 «Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії 
для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних 
установ». 

32. НАОП 9.1.50 - 5.05 - 84 «Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії 
для персоналу рентгенодіагностичних кабінетів лікувально-профілактичних 
установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР». 

33. НАОП 9.1.50 - 5.07 - 85 «Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і 
ремонті будинків та споруд». 

34. НАОП 9.1.50 - 5.08 - 85 «Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в 
стерилізаційних установках». 

35. НАОП 9.1.50 - 6.03 - 88 (ГМВ 42-21 - 26 - 88) «Галузеві методичні вказівки. 
Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту». 


