
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 
Кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини

СИЛАБУС 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський) рівень 
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222Медицина

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри соціальної медицини 
та профілактичної медицини

Протокол № /  від « О /у> ______ 2020 р.
Завідувач кафедри £?, О.Ю. Михайленко

А

Київ 2020



1. Загальна інформація
Назва дисципліни Охорона праці в галузі
Викладач (-і) Нам’ятов О.В
Контактний телефон викладача
E-mail викладача Namyatov 1950@gmail.coin
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання Namyatov 1950@gmail.com
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Охорона праці —  це система 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.

Значення охорони праці полягає в тому, що саме вона є головною умовою збереження здоров'я та захисту людини від 
впливу шкідливих факторів виробничого середовища.

Охорона праці як невід'ємна складова створення безпеки життєдіяльності людини в умовах виробництва 
поширюється на всі підприємства, заклади й організації незалежно від форм їх власності та видів діяльності, на всіх 
громадян, які працюють, тощо. Тому за порушення організації охорони праці однаковою мірою несуть відповідальність 
перед законом як роботодавець (власник), так і працівник (виконавець) .

Найбільш важливою ознакою міждисциплінарності «Охорона праці в галузі» є її зв'язок з медичними 
дисциплінами: Безпека життєдіяльності, Основи біоетики та біобезпеки, Медицина надзвичайних ситуацій. 
Радіаційна медицина, Підготовка офіцерів мед. служби запасу, Професійні хвороби, Екстрена та невідкладна 
медична допомога тощо.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
М ет а вивчення 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.

Завдання дисципліни  «Охорона праці в галузі»: 
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. __ ___________________________

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” студенти повинні:

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.
'ґ  Пояснювати вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних умовах.

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 ЛГІЗ.__________________________________

mailto:1950@gmail.com


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.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні заняття 20
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

III 222 Медицина 2 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Література Завдання, год. Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Правові та організаційні 
основи охорони праці. Л 1 1-4.7 Реферат 15 Згідно

розкладу
Тема 2. Гігієнічна характеристика 
умов праці медичних працівників. Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу
Тема 3. Нещасні випадки та аварії в 
ЛПЗ, їх розслідування та облік. Л 3 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу
Тема 4. Гігієна та охорона праці в 
медичних закладах. Л 4 1-4.7 Реферат 15 Згідно

розкладу
Тема 5. Основи виробничої безпеки 
медичних працівників. Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу
Тема 1. Правові та організаційні 
основи охорони праці. ПЗ 1 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 2. Гігієнічна характеристика 
умов праці медичних працівників. ПЗ 2 1-4,7

Робота на парах 
(інд. завдання) 

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 3. Нещасні випадки та аварії в 
ЛПЗ, їх розслідування та облік. ПЗ 3 1-4.7

Робота на парах 
(інд. завдання) 

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 4. Гігієна та охорона праці в 
медичних закладах. ПЗ 4 1-4,7

Робота на парах 
(інд. завдання) 

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 5. Основи виробничої безпеки 
медичних працівників. ПЗ 5 1-4.7

Робота на парах 
(інд. завдання) 

2 год.
20

Згідно
розкладу

Підсумковий контроль -  залік. ПК 1-7 Тести 
2 год. 20 Згідно

розкладу
6. Система оціню вання курсу

Загальна
система
оцінювання
курсу

П оточний контроль здійсню ється на основі контролю  теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оціню ється на практичних 
заняттях і є складовою  підсумкової оцінки студента. П оточний контроль здійсню ється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Ф ормами 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; *
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.



Оцінки у національній ш калі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у журнштах обліку 
відвідування та успіш ності академічної групи.
П ідсум ковий контроль успіш ності навчання проводиться у вигляді диф. заліку (усно 
і тестових завдань).
М аксим альна кількіст ь балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), 
округленого до двох знаків після коми.
О цінювання сам ост ійної робот и студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою  заняття поряд із аудиторною  роботою , оціню ється під час 
поточного контролю  теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

Таблиця 1. П ерерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бальпа
шкала

120-
бальпа
шкала

4-бальна
шкала

120-бальиа 
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна 
шкала

4-бальпа
шкала

120-бальна 
шкала

5 120 4.45 107 3.91 94 3.37 81
4,95 119 4.41 106 3.87 93 3.33 80
4,91 118 4,37 105 3.83 92 3.29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3.25 78
4.83 116 4,29 103 3.74 90 3.2 77
4.79 115 4.25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4.2 101 3,66 88 3,12 75
4.7 113 4.16 100 3.62 87 3.08 74

4.66 1 12 4,12 99 3.58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 1 10 4.04 97 3.49 84 М енш е 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3.45 83
4.5 108 3,95 95 3.41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 2. Ш кала оціню вання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала

«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент наорав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль (диференційований залік) 
( Таблиця 2).

Вимоги до
підсумково
го
тестового
контролю

П ідсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщ о він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю  
теоретичної підготовки не менш е 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

К ритерії оціню вання студентів за підсумковий контроль здійсню ю ться за схемою: 
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів



О ціню вання підсумкового тестового завдання здійсню ється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю  -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемнож ується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-5
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів).

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.

8. 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. B.C. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. / Підручник для 

студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-IY 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-ХП 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» №1 1 12 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».

Старш ий викладач каф едри О.В. Нам’ятов


