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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Одним з головних та найважливіших завдань держави є охорона 
життя та збереження здоров’я громадян у процесі виконання трудо-
вої діяльності. Отже, створення безпечних умов праці слід вважати 
провідною передумовою адекватного існування та плідної діяльності 
як окремих працівників, так і сучасних підприємств, установ і за-
кладів загалом. Більше того, охорона здоров’я працівників, забезпе-
чення умов для їх продуктивної та безпечної професійної діяльності 
є своєрідним обличчям держави, запорукою її високого авторитету у 
світі.

Стан сучасного виробництва, рівень забезпечення надійної охо-
рони та безпеки праці у нашій державі не можна назвати таким, що  
повною мірою задовольняє усі існуючі потреби, зумовлює високий 
рівень працездатності, сприяє формуванню таких умов здійснення 
трудової діяльності, які можна було б визнати нешкідливими та без-
печними.

Професійна діяльність у медичній та фармацевтичній галузях та-
кож пов’язана з впливом комплексу несприятливих за своїм змістом 
негативних чинників різноманітного походження. Недарма нині вва-
жають, що серед усіх професій, які треба віднести до форм інтелек-
туальної праці, робота медичного працівника є найнебезпечнішою, 
такою, яка потребує розроблення, наукового обґрунтування та запро-
вадження адекватних, доцільних та ефективних заходів щодо надій-
ної охорони праці.

Мета  вивчення дисципліни — сформувати теоретичні знання 
основ законодавства України з охорони праці і засвоїти комплекс 
адміністративних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних та 
медичних заходів, спрямованих на профілактику виробничого трав-
матизму, виникнення професійних отруєнь і захворювань та інших 
несприятливих зрушень у стані здоров’я в результаті впливу шкідли-
вих чинників виробничого середовища в галузі охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення:
• правових та організаційних питань охорони праці загалом, 

так і в медичній галузі; 
• основ фізіології, гігієни праці і виробничої санітарії в медицині 

та фармації; 
• комплексу заходів і засобів профілактики впливу негативних 

виробничих чинників та безпеки праці; 
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• заходів з пожежної безпеки в медичній та фармацевтичній галу-
зях. 

Вивчення дисципліни “Охорона праці в медицині та фармації” 
передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Соціаль-
на медицина”, “Методи аналізу і планування в медицині”, “Основи 
менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка та фінанси охорони 
здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я” тощо.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оці-
нюванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі ре-
зультатів його роботи на практичних заняттях. Оцінка виставляється 
під час співбесіди або контрольної роботи з урахуванням результатів 
складання рубіжних атестацій чи виконання контрольної роботи у 
студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ОХОРОНА  ПРАЦІ  В  МЕДИЦИНІ  ТА  ФАРМАЦІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модулю і теми.

1 2
Змістовий модуль І. Правові та організаційні основи праці 
в медицині

1 Основи охорони праці в медицині як складова системи 
охорони праці у державі 

2 Колективний та трудовий договори як відображення 
законодавства з охорони праці 

3 Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань 
Змістовий модуль ІІ. Фізіологія та гігієна праці медичних 
працівників

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

5 Основні чинники трудового процесу та проблеми збереження 
здоров’я працівників

6 Гігієнічна характеристика умов праці за медичним фахом
7 Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної оцінки умов 

виробничого середовища
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1 2
Змістовий модуль ІІІ. Особливості праці у фармацевтичній 
галузі та основні шляхи профілактики негативного впливу 
чинників виробничого середовища

8 Гігієнічні вимоги до проектування та забудови аптечних 
закладів

9 Основи охорони праці у процесі виготовлення, реалізації 
та зберігання лікарських засобів і виробів медичного 
призначення

10 Пожежна безпека як складова охорони праці 
у фармацевтичній галузі

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни 

“ОХОРОНА  ПРАЦІ  В  МЕДИЦИНІ  ТА  ФАРМАЦІЇ”

Змістовий модуль І.   Правові та організаційні основи праці  
в медицині

Тема 1. Основи охорони праці в медицині як складова  
системи охорони праці у державі 

Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Закон Украї-
ни “Про охорону праці” та його зміст. Система управління охороною 
праці та її основні принципи. Служба охорони праці: обов’язки, пра-
ва, структура, штати. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, 
організація роботи. Розслідування та облік нещасних випадків на ви-
робництві. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничо-
го характеру. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися 
під час навчально-виховного процесу. Організація роботи з охорони 
праці учасників навчально-виховного процесу у закладах освіти. Ор-
ганізація навчання з охорони праці. Атестація робочих місць.

Література [2; 6; 9; 10; 56; 64]
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Тема 2. Колективний та трудовий договори  
як відображення законодавства з охорони праці

Закон України “Про колективні договори та угоди” та його зміст. 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про за-
твердження форми трудового договору між працівниками і фізич-
ною особою”. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт 
та особливостями функціональних обов’язків Прийом на роботу за 
контрактом. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з 
питань охорони праці та уповноважених трудових колективів.

Література [2; 5; 7; 19; 49]

Тема 3. Фонд соціального страхування від нещасних  
випадків на виробництві та професійних захворювань

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Управління 
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань. Відшкодування шкоди потерпі-
лому на виробництві.

Література [6–9; 56; 63]

Змістовий модуль ІІ.  Фізіологія та гігієна праці медичних 
працівників 

Тема 4. Фізіологія та гігієна праці: визначення,  
значення для створення безпечних умов праці

Фізіологія та гігієна праці. Виробниче середовище. Професійні 
шкідливості. Професійні захворювання та отруєння. Основні види 
трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки зору. Важкість та на-
пруженість праці. Працездатність та втома. Фізіологічна класифіка-
ція основних форм трудової діяльності. 

Література [5; 6; 49; 56]

Тема 5. Основні чинники трудового процесу  
та проблеми збереження здоров’я працівників

Фізичні чинники виробничого середовища: шум, вібрація, ультра-
звук, інфразвук, знижений та підвищений атмосферний тиск. Елект-
ромагнітні поля: електромагнітні поля радіочастот, електромагнітні 
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поля струмів промислової частоти, імпульсні електромагнітні поля 
низької частоти, статична електрика. Лазерне випромінювання. 
Хімічні чинники виробничого середовища: пил, виробнича токсико-
логія. Основні класи та види промислових отрут. Біологічні чинники 
виробничого середовища.

Література [8; 9; 11; 21; 23;  49; 57]

Тема 6. Гігієнічна характеристика умов праці  
за медичним фахом

Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей. 
Наукова організація праці медичних працівників. Раціональна ор-
ганізація робочого місця та меблів. Основні шляхи запобігання ви-
никненню втоми: тренування, запровадження раціонального режи-
му праці і відпочинку, використання виробничої фізичної культури, 
функціональна музика. Розроблення та впровадження добових ре-
жимів праці і відпочинку. Використання психогігієнічних заходів. 
Гігієнічне виховання та санітарна освіта.

Література [2; 3; 6; 15; 17; 20; 22; 62]

Тема 7. Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної 
оцінки умов виробничого середовища

Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середовища: 
визначення температурного режиму приміщень, визначення воло-
гості повітря, визначення швидкості руху повітря. Гігієнічна оцін-
ка вентиляції приміщень. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі. 
Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.

Література [1; 2; 10; 14; 16; 61; 77]

Змістовий модуль ІІІ.  Особливості праці у фармацевтичній 
галузі та основні шляхи профілактики 
негативного впливу чинників 
виробничого середовища

Тема 8. Гігієнічні вимоги до проектування  
та забудови аптечних закладів

Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд. Ви-
моги до виробничого приміщення аптечних закладів. Вимоги до при-
міщень для зберігання лікарських засобів і виробів медичного при-
значення. Планувально-технологічні схеми улаштування приміщень 
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аптеки. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень 
аптечних закладів. 

Література [1; 8; 9; 10; 16; 50; 58; 71]

Тема 9. Основи охорони праці у процесі виготовлення, 
реалізації та зберігання лікарських засобів і виробів 
медичного призначення

Система класифікації повітря під час виробництва стерильної про-
дукції. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень 
аптек. Галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту. Вимоги до приміщень аптеч-
них закладів для зберігання лікарських засобів і виробів медичного 
призначення. Державна інспекція з контролю якості лікарських за-
собів. Правила проведення утилізації та знешкодження неякісних 
лікарських засобів.

Література [2; 9; 10; 15; 16; 49; 56; 58]

Тема 10.  Пожежна безпека як складова охорони праці  
в фармацевтичній галузі

Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу за-
лежно від характеристики речовини та матеріалів, що використову-
ються. Вимоги до зберігання легкозаймистих та горючих речовин. 
Вимоги до систем загально-обмінної припливно-витяжної та місце-
вої вентиляції.

Література [6; 8; 9; 11–14; 16; 56; 58; 64]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Виконання контрольної роботи є важливою складовою навчаль-
ного процесу та активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання студен-
тів.

Основне її завдання — перевірити рівень знань студентів з конк-
ретної теми, сформувати у них навички роботи з монографіями, нау-
ковими статтями, а також ознайомити з основними вимогами щодо 
оформлення наукових робіт.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану 
за такою структурою: план до кожного питання роботи, висвітлення 
змісту питань з посиланням на використану літературу, список ви-
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користаної літератури. На титульній сторінці контрольної роботи 
слід вказати назву інституту МАУП, номер навчальної групи, назву і 
варіант контрольної роботи, прізвище викладача-лектора.

Номер варіанта теми контрольної роботи студент вибирає за пер-
шою літерою свого прізвища (табл. 1).

Таблиця 1
Перша літера прізвища

студента
Номер варіанта теми  
контрольної роботи

А, Б
В, Г 
Д, Е 

Є, Ж, З 
І,Ї, Й 
К, Л 
М, Н 

О, П, Р 
С, Т, У 
Ф, Х, Ц 

Ч, Ш, Щ 
Ю, Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Для кожного варіанта теми контрольної роботи вибираються три 
питання згідно з табл. 2.

Таблиця 2

Номер варіанта теми контрольної роботи Номер контрольного питання

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
12
44

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29

28
29
31
32
33
30
34
36
37
40
41
51
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
 2. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація робо-

ти.
 3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
 4. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих місць.
 5. Колективний та трудовий договори як відображення законодавс-

тва з охорони праці.
 6. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особли-

востями функціональних обов’язків.
 7. Прийом на роботу за контрактом.
 8. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань 

охорони праці та уповноважених трудових колективів.
 9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

 10. Управління Фондом соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань.

 11. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
 12. Фізіологія та гігієна праці.
 13. Виробниче середовище.
 14. Професійні шкідливості.
 15. Професійні захворювання та отруєння.
 16. Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки 

зору.
 17. Важкість та напруженість праці.
 18. Працездатність та втома.
 19. Фізіологічна класифікація основних форм трудової діяльності. 
 20. Фізичні чинники виробничого середовища.
 21. Електромагнітні поля.
 22. Лазерне випромінювання.
 23. Хімічні чинники виробничого середовища.
 24. Основні класи та види промислових отрут.
 25. Біологічні чинники виробничого середовища.
 26. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення 

приміщень лікувально-профілактичних закладів.
 27. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
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 28. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охо-
рони праці в медицині.

 29. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд вищих 
медичних навчальних закладів.

 30. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення 
приміщень вищих медичних навчальних закладів.

 31. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у струк-
турі лікувально-профілактичних установ.

 32. Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи з 
джерелами іонізуючого випромінювання та приладами для про-
меневої діагностики.

 33. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для ультра-
звукової діагностики.

 34. Наукова організація праці медичних та фармацевтичних праців-
ників.

 35. Раціональна організація робочого місця та меблів.
 36. Основні шляхи запобігання виникненню втоми.
 37. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпочин-

ку.
 38. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та 

санітарна освіта.
 39. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середови-

ща.
 40. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень.
 41. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі.
 42. Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.
 43. Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи з 

джерелами іонізуючого випромінювання та приладами для про-
меневої діагностики.

 44. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для ультра-
звукової діагностики.

 45. Гігієна та охорона праці під час роботи з медичним обладнанням, 
що генерує лазерне випромінювання.

 46. Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ.
 47. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
 48. Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей.
 49. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення 

приміщень лікувально-профілактичних закладів.



12

 50. Управління Фондом соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань.

 51. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у струк-
турі лікувально-профілактичних установ.

 52. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
 53. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпочин-

ку.
 54. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та 

санітарна освіта.
 55. Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд.
 56. Вимоги до виробничого приміщення аптечних закладів.
 57. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і виробів 

медичного призначення.
 58. Планувально-технологічні схеми улаштування приміщень апте-

ки.
 59. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень ап-

течних закладів. 
 60. Система класифікації повітря під час виробництва стерильної 

продукції.
 61. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень ап-

тек.
 62. Галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ін-

ших засобів індивідуального захисту. 
 63. Управління Фондом соціального страхування від нещасних ви-

падків на виробництві та професійних захворювань.
 64. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпочин-

ку.
 65. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та 

санітарна освіта.
 66. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
 67. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих місць.
 68. Колективний та трудовий договори як відображення законодавс-

тва з охорони праці.
 69. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особли-

востями функціональних обов’язків.
 70. Прийом на роботу за контрактом.
 71. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань 

охорони праці та уповноважених трудових колективів.
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 72. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

 73. Вимоги до приміщень аптечних закладів для зберігання лі-
карських засобів і виробів медичного призначення. 

 74. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів.
 75. Правила проведення утилізації та знешкодження неякісних лі-

карських засобів.
 76. Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу за-

лежно від характеристики речовини та матеріалів, що використо-
вуються. 

 77. Вимоги до зберігання легкозаймистих та горючих речовин. 
 78. Вимоги до систем загально-обмінної припливно-витяжної та міс-

цевої вентиляції.
 79. Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд.
 80. Вимоги до виробничого приміщення аптечних закладів.
 81. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і виробів 

медичного призначення.
 82. Планувально-технологічні схеми улаштування приміщень апте-

ки.
 83. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень ап-

течних закладів. 
 84. Система класифікації повітря під час виробництва стерильної 

продукції.
 85. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень ап-

тек.
 86. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охо-

рони праці в медицині.
 87. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд вищих 

медичних навчальних закладів.
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