
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 54 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, 

система заходів захисту і збереження життя та здоров’я медичних 

працівників. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій з 

охорони праці, а також виховання культури безпеки для 

забезпечення ефективного управління охороною праці в 

медичній (фармацевтичній) галузі, 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 і пацієнтів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Дотримуватися правил охорони праці по запобіганню нещасних 

випадків і професійних захворювань в структурних підрозділах 

ЛПЗ. Вести документацію з охорони праці в структурному 

підрозділі. Розробляти інструкції з охорони праці. Безпечно 

обслуговувати електроапаратуру, апарати, що працюють під 

тиском. Дотримуватися правил пожежної безпеки, 

використовувати первинні засоби пожежогасіння. 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

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 щодо дотримання здорового способу життя, 

особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони 

здоров’я;  аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, 

здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно 

приймати рішення про вжиття термінових заходів;  

дотримуватися правил етики та деонтології у спілкуванні з 



пацієнтами, колегами, лікарями.  надавати першу медичну 

допомогу при отруєнні газом;  надавати першу медичну допомогу 

при ураженні електричним струмом;  дотримуватись правил 

техніки безпеки при роботі з інфікованим матеріалом;  

дотримуватись заходів пожежної безпеки при експлуатації 

електроосвітлювальних і нагрівальних приладів;  

використовувати засоби оповіщення і гасіння пожежі;  

дотримуватись вимог охорони праці при роботі з 

електроприладами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Створення безпечних умов трудової діяльності людини, 

забезпечення її високої та ефективної працездатності. Поняття про 

предмет «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Основні 

принципи трудового права. Нормативно-правові акти. Трудовий 

договір. Приймання на роботу молодих спеціалістів. Поняття про 

трудову дисципліну та внутрішній розпорядок. Соціальне партнерство 

як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

охорони праці. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 

праці, основні напрямки. Види відповідальності в разі порушення 

трудової дисципліни. Закон України «Про охорону праці». 

Охорона праці жінок та молоді. Попередні та періодичні медичні 

огляди. Поняття про виробничу санітарію та гігієну. Права 

працівників на пільги і компенсації за важки та шкідливі умови 

праці. Страхування від нещасного випадку. Принципи та види 

страхування. Принципи організації та види навчання з питань 

охорони праці. Шляхи створення здорових санітарно-

гігієнічних умов праці. Скільки класів санітарно-захисних зон 

встановлено і як вони характеризуються. Види, джерела 

освітлення. Гігієнічне нормування шуму та вібрації. Ультразвук, 

його характеристика та шкідливість для людини, методі захисту. 

Інфразвук, його характеристика небезпека для людини, методі 

захисту. Випромінювання оптичного діапазону інфрачервоне, 

ультрафіолетове, лазерне. Засоби безпеки під час роботи з 

електроприладами. Вимоги до обладнання, експлуатації аптечних 

закладів. Надання невідкладної  допомоги у випадку ураження 

електрострумом. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві. Правила індивідуального захисту від нещасних 

випадків та професійних захворювань.  Причини пожеж та 

займань у приміщеннях аптечних установ. Організаційні заходи  

щодо забезпечення  пожежної безпеки аптек. Протипожежний 

режим території. Організація безпеки людей на випадок пожежі в 

аптечних установах. Обов'язки працівників на випадок пожежі та 

їхні дії. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з охорони праці отримані на базі середньої освіти при  

вивченні уроків по трудовому навчанню. 

Пореквізити Знання з охорони праці будуть корисними на всіх дисциплінах 

професійно-практичного циклу: фармацевтичній хімії, технології 

ліків, мікробіології, фармакогнозії, аналітичній хімії тощо.  



Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, 

I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна. К.: Медицина, 

2021.  488 с. 

Тарасюк, В.С. Охорона праці в лікувально-профілактичних 

закладах. Безпека життєдіяльності: підручник К.: Медицина, 

2015. 520 с. 

Запорожець О.І., Протоєрейський О.С. Основи охорони праці. 

Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 264 с. 

Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони 

праці: Навч. посіб. 4-те вид., допов. і перероб. К.: Університет 

Україна, 2009. 295 с. 

Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 374 с. 

Охорона праці (практикум): навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. 

І. П. Пістуна. Львів: Тріада плюс, 2011. 436 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет № 15. 

Стенди, банери,  моделі. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

АРАВІЦЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0984998896 

E-mail: marinaaravitskaya@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник М. О. Аравіцька 

 

 


