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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Одним із оcновних та найважливіших завдань держави є охоро-
на життя та збереження здоров’я громадян у процесах, пов’язаних із 
трудовою діяльністю. Створення безпечних умов праці слід вважати 
провідною передумовою адекватного існування та плідної діяльності 
і окремих працівників, і сучасних підприємств, установ, закладів за-
галом. Більше того, охорона здоров’я працівників, забезпечення умов 
для їх продуктивної та безпечної професійної діяльності є своєрідною 
візитівкою держави, запорукою її високого авторитету у світі.

Стан сучасного виробництва, рівень забезпечення надійної охоро-
ни та безпеки праці у нашій державі не можна назвати таким, що ціл-
ком задовольняє всі існуючі потреби, зумовлює високий рівень пра-
цездатності, сприяє формуванню таких умов для трудової діяльності, 
які можна було б визнати нешкідливими та безпечними.

Професійна діяльність у медичній та фармацевтичній галузях та-
кож пов’язана з впливом комплексу несприятливих за своїм змістом 
негативних чинників різноманітного походження. Недарма сьогодні 
вважають, що серед усіх професій, пов’язаних з інтелектуальною пра-
цею, робота медичного працівника є найбільш небезпечною, такою, 
яка потребує розроблення, наукового обґрунтування та запроваджен-
ня адекватних, доцільних та ефективних заходів щодо надійної охо-
рони праці.

Мета  вивчення  дисципліни: на основі глибоких наукових знань 
сформувати теоретичні знання основ законодавства України з охо-
рони праці і на цій підставі засвоїти комплекс адміністративних, ін-
женерно-технічних, санітарно-гігієнічних та медичних заходів, спря-
мованих на профілактику виробничого травматизму, виникнення 
професійних отруєнь і захворювань та інших несприятливих зрушень 
у стані здоров’я в результаті впливу шкідливих чинників виробничо-
го середовища у галузі охорони здоров’я.

завданням навчальної дисципліни є вивчення:
• правових та організаційних питань охорони праці в цілому і у 

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 із пожежної безпеки в медичній та фармацевтичній га-
лузях. 

Контроль знань відбувається у формі іспиту, який показує ступінь 
засвоєння студентом навчального матеріалу та є результатом його ро-
боти на практичних заняттях; оцінка виставляється під час співбесіди 
або контрольної роботи із урахуванням результатів складання рубіж-
них атестацій чи виконання контрольної роботи у студентів заочної 
форми навчання.

Міжпредметні зв’язки 

Курс “Охорона праці в медицині та фармації” для студентів зазна-
ченого напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує форму-
вання умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристи-
кою.

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.

Курс закладає фундамент для подальшого вивчення дисциплін, 
пов’язаних із галузевою специфікою кожної спеціальності та спе-
ціалізації.

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачають-
ся тільки лекції і практичні заняття в обмеженій кількості. Основна 
форма вивчення дисципліни — самостійна робота.

самостійна робота студентів заочної форми навчання

Основною метою самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці 
в медицині та фармації” є закріплення теоретичних знань студентами 
в організації надання послуг у лікувально-профілактичних закладах 
та формування практичних навичок особливостей технології надан-
ня медичних послуг при різних захворюваннях та станах. 

Методикою виконання самостійної роботи передбачено індивіду-
альне розв’язання розрахунково-аналітичних задач, вирішення конк-
ретних ситуацій та тестова самоперевірка теоретичних знань.



5

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ОХОРОНА  ПРАЦІ  В  МЕДИЦИНІ  ТА  ФАРМАЦІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. правові та організаційні основи праці 
в медицині

1 Основи охорони праці в медицині як складова системи охо-
рони праці у державі 

2 Колективний та трудовий договори як відображення зако-
нодавства з охорони праці

3 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань
змістовий модуль іі. фізіологія та гігієна праці медичних 
працівників

4 Фізіологія та гігієна праці: визначення, значення для ство-
рення безпечних умов праці

5 Основні чинники трудового процесу та проблеми збережен-
ня здоров’я працівників

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

умов виробничого середовища
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 за-
кладів

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

10 Пожежна безпека як складова охорони праці у фармацевтич-
ній галузі

Разом годин: 81
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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 

питання для самоконтролю

1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
2. Закон України “Про охорону праці” та його зміст.
3. Система управління охороною праці та її основні принципи. 
4. Служба охорони праці: обов’язки, права, структура, штати. 
5. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація робо-

ти. 
6. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 
7. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого ха-

рактеру.
8. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу.
9. Організація роботи з охорони праці учасників навчально-ви-

ховного процесу у закладах освіти. 
10. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих 

місць .
Література [2; 6; 9; 10; 13; 16; 56; 64]

Тема 2. Колективний та трудовий договори як відображення 
законодавства з охорони праці 

питання для самоконтролю

1. Закон України “Про колективні договори та угоди” та його 
зміст. 

2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про 
затвердження форми трудового договору між працівниками і 
фізичною особою”.

3. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особли-
востями функціональних обов’язків.



7

4. Прийняття на роботу за контрактом. 
5. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань 

охорони праці та уповноважених трудових колективів.
Література [2; 5; 7; 19; 20; 49]

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

питання для самоконтролю
1. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

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

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

3. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
Література [6–9]

змістовий модуль іі.  фізіологія та гігієна праці медичних  
працівників 

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

питання для самоконтролю
1. Фізіологія та гігієна праці. 
2. Виробниче середовище. 
3. Шкідливі умови врофесії. 
4. Професійні захворювання та отруєння. 
5. Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки 

зору. 
6. Важкість та напруженість праці. 
7. Працездатність та втома. 
8. Фізіологічна класифікація основних форм трудової діяльності. 

Література [5; 6; 10; 16; 54; 57]

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

питання для самоконтролю
1. Фізичні чинники виробничого середовища: шум, вібрація, уль-

тразвук, інфразвук, знижений та підвищений атмосферний 
тиск. 
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2. Електромагнітні поля: електромагнітні поля радіочастот, елект-
ромагнітні поля струмів промислової частоти, імпульсні елект-
ромагнітні поля низької частоти, статична електрика. 

3. Лазерне випромінювання.
4. Хімічні чинники виробничого середовища: пил, виробнича ток-

сикологія. 
5. Основні класи та види промислових отрут.
6. Біологічні чинники виробничого середовища.

Література [8; 9; 11; 21; 23; 55; 61]

Тема 6. Гігієнічна характеристика умов праці за медичним 
фахом

питання для самоконтролю

1. Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей.
2. Наукова організація праці медичних працівників.
3. Раціональна організація робочого місця та меблів. 
4. Основні шляхи запобігання виникненню втоми: тренування, 

запровадження раціонального режиму праці і відпочинку, ви-
користання виробничої фізичної культури, функціональна му-
зика. 

5. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпо-
чинку. 

6. Використання психогігієнічних заходів. 
7. Гігієнічне виховання та санітарна освіта.

Література [2; 3; 6; 15; 17; 20; 22; 63; 66]

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

питання для самоконтролю

1. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середови-
ща: визначення температурного режиму приміщень, визначен-
ня вологості повітря, визначення швидкості руху повітря.

2. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень.
3. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі. 
4. Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.

Література [1; 2; 10; 14; 16; 68; 71]
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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 аптеч-
них закладів

питання для самоконтролю

1. Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд.
2. Вимоги до виробничого приміщення аптечних закладів. 
3. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і ви-

робів медичного призначення. 
4. Планувально-технологічні схеми облаштування приміщень ап-

теки.
5. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень 

аптечних закладів. 
Література [1; 8–10; 16; 77]

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

питання для самоконтролю

1. Система класифікації повітря під час виробництва стерильної 
продукції.

2. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень ап-
тек.

3. Галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ін-
ших засобів індивідуального захисту.

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

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

карських засобів.
Література [2; 9; 10; 15; 16; 78]
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Тема 10. Пожежна безпека як складова охорони праці  
у фармацевтичній галузі

питання для самоконтролю

1. Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу 
залежно від характеристики речовини та матеріалів, що вико-
ристовуються.

2. Вимоги до зберігання легкозаймистих та горючих речовин. 
3. Вимоги до систем загальнообмінної припливно-витяжної та 

місцевої вентиляції.
Література [6; 8; 9; 11–14; 16; 79]

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОбОТИ

завдання 1

Розробіть узагальнену схему психофізіограми основних медичних 
спеціальностей, використовуючи професійно-значущі психофізіоло-
гічні функції та якості (табл. 1). Графи медичних спеціальностей не-
обхідно заповнити знаком +.

Примітка:
+ існує потреба;
++ існує висока потреба;
+++ існує надзвичайно висока потреба.

Таблиця 1

психофізіограми основних медичних спеціальностей

Професійно-значущі  
психофізіологічні функції та якості

Медичні спеціальності

Середній ме-
дичний  

працівник
Лікар

1 2 3

Гострота зору

Кольоророзрізнення

Диференційоване кольоророзрізнення

Темнова та світлова адаптація

Просторова адаптація

Гострота слуху

Диференційована слухова чутливість

Нюхова чутливість

Тактильна чутливість
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1 2 3

Температурна чутливість

Диференційована оцінка часу (“почуття часу”)

Диференційований лінійний окомір

Лабільність зорового аналізатора

Швидкість зорового сприймання

Вестибуломоторна чутливість

Спритність та координація рухів пальців

Координація рухів рук

Координація рухів рук під контролем зору

Координація рухів рук без контролю зору

Темп рухів

М’язова-суглобова чутливість

Диференційована м’язова-суглобова чутливість або 
точність кінестезії

Об’єм уваги

Переключення уваги

Розподіл уваги

Образна зорова пам’ять

Оперативне мислення

Теоретичне (абстрактне) мислення

Логічне мислення

Практичне мислення

Просторове уявлення

Витривалість нервової системи

Сила процесів збудження

Сила процесів гальмування

Врівноваженість нервових процесів

Функціональна рухомість нервових процесів

завдання 2

Розробіть узагальнену схему психограми основних медичних спе-
ціальностей, використовуючи професійно-значущі особливості осо-
бистості (табл. 1). Графи медичних спеціальностей необхідно запов-
нити знаком +.

Примітка:
+ існує потреба;
++ існує висока потреба;
+++ існує надзвичайно висока потреба.
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Таблиця 1

психограми основних медичних спеціальностей

Професійно-значущі особливості  
особистості

Медичні спеціальності

Середній медич-
ний працівник

Лікар

1 2 3

Інтерес до безпосереднього виконання професійних 
обов’язків

Інтерес до результатів виконання професійної 
діяльності

Милосердя, щирість, чесність 
та правдивість

Ввічливість, уважність, чуйність та спостережливість

Працьовитість, старанність, акуратність та охайність

Низький рівень нейротизму

Високий рівень фізіологічної опірності до впливу 
стресових явищ, пов’язаних з процесами професійно-
го навчання та професійної діяльності

Низький рівень проблемності, конфліктності  
у стосунках із викладачами

Низький рівень іпохондричних характерологічних 
проявів

Низький рівень депресивних характерологічних 
проявів

Низький рівень психопатичних характерологічних 
проявів

Низький рівень паранояльних характерологічних 
проявів

Низький рівень психастенічних характерологічних 
проявів

Низький рівень шизоїдних характерологічних про-
явів

Низький рівень гіпоманічних характерологічних 
проявів

Високий узагальнений рівень суб’єктивного контро-
лю особистості

Високий рівень суб’єктивного контролю  
у сфері досягнень

Високий рівень суб’єктивного контролю  
у сфері невдач

Високий рівень суб’єктивного контролю  
у сфері професійних відносин
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1 2 3

Високий рівень суб’єктивного контролю  
у сфері міжособистісних відносин

Високий рівень суб’єктивного контролю стосовно 
здоров’я та хвороби

Особистісна орієнтація в процесі розв’язання 
професійних проблем безпосередньо на справу, що 
виконується

Аритмічний тип денної праці

Оптимальний рівень самопочуття

Високий рівень активності

Низький рівень завуальованої (потенційної) жорсто-
кості стосовно людей

Низький рівень відкритої жорстокості  
стосовно людей

Високий рівень соціально-психологічної адаптив-
ності в ході професійної діяльності

Високий рівень самоприйняттяі в ході виконання 
професійної діяльності

Високий рівень прийняття інших в ході виконання 
професійної діяльності

Високий рівень емоційної комфортності під час  
виконання професійної діяльності

Високий рівень внутрішнього контролю під час  
виконання професійної діяльності

завдання 3

За даними табл. 1, проаналізуйте орієнтацію вікон приміщень лі-
кувально-профілактичної установи стосовно сторін світу. За отрима-
ними даними внесіть свої рекомендації та пропозиції.

Примітка:
Пн — північна; Пд — південна; З — західна; С — східна; ПнС — 

північно-східна; ПнЗ — північно-західна; ПдС — південно-східна; 
ПдЗ — південно-західна.
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Таблиця 1

орієнтація вікон приміщень лікувально-профілактичної установи 
стосовно сторін світу

Назва приміщення

Географічна широта

на південь  
від 45° північ-

ної широти

в межах 45–
55° північної 

широти

на північ  
від 55° північ-

ної широти

Операційні, реанімаційні, секційні  
пологові зали

Пд, С С, Пд Пн, ПнС, С

Палати для туберкульозних  
та інфекційних хворих

П, З ПдЗ, Пн Пд, ПдС

Палати інтенсивної терапії, дитячих 
відділень до трьох років

З ПдЗ Пн

Лабораторії для проведення бактеріоло-
гічних досліджень, приймання інфекцій-
ного матеріалу та його аналізу

Пд, ПдЗ Пн, ПнС, 
ПдС

Пд, ПдЗ, З

завдання  4

У незаповнені графи табл. 1 внесіть допустимі показники ступе-
ня мікробного обсіменіння повітряного середовища приміщень ліку-
вально-профілактичного закладу.

Таблиця 1

Критерії бактеріальної чистоти повітря  
лікувально-профілактичного закладу

Приміщення

Загальне  
мікробне забруд-
нення (кількість 

умовних одиниць 
в 1м2)

Золотистий ста-
філокок

1 2 3 4

Операційні до початку роботи

під час роботи

Пологові зали до початку роботи

під час роботи

Маніпуляційні до початку роботи

під час роботи

Дитячі палати та 
палати “спільного” 
перебування

до початку роботи

під час роботи
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1 2 3 4

Кімната для приго-
тування молочних 
сумішей

під час роботи

Палати інтенсивної 
терапії

до початку роботи

під час роботи

Громадське приміщення

Житлові приміщення

завдання 5

Згідно до Типового положення про навчання, інструктаж і пе-
ревірку знань працівників з питань охорони праці розробіть зразок 
журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

завдання 6

Згідно до Типового положення про навчання, інструктаж і пе-
ревірку знань працівників з питань охорони праці розробіть зразок 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з цієї проблеми. 

завдання 7

Згідно до Положення про Порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-
робництві розробіть зразок карти обліку професійного захворювання 
(отруєння).

завдання 8

Згідно до Положення про Порядок розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на ви-
робництві розробіть зразок журналу обліку професійних захворю-
вань. 

завдання 9

У незаповнені графи табл. 1 внесіть допустимі показники ступеня 
мікробного обсіменіння повітряного середовища приміщень аптек.
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Таблиця 1

Критерії бактеріальної чистоти аптечного закладу

Приміщення

Загальна  
кількість 
колоній  

мікроорганіз-
мів у 1 см3

Кількість 
золотистих 

стафілококів  
у 1 см3

Кількість 
плісеневих та 
дріжджових 

грибів  
у 1 см3

Асептичний блок, 
стерилізаційна (чиста 
половина)

до роботи

після роботи

Асистентська, фасу-
вальна, дефекторська, 
матеріальна

до роботи

після роботи

Мийна під час роботи

Зал обслуговування під час роботи

завдання 10

Ви — власник аптечного закладу. Розробіть та внесіть до графи 1, 
2 таблиці раціон лікувально-профілактичного харчування підлеглих 
з особливостями складу поживних речовин, мікроелементів та ме-
ханізму профілактичної дії залежно від умов роботи (табл. 1).

Таблиця 1

призначення раціонів лікувально-профілактичного харчування 
залежно від показань

Раціони

Особливості  
складу  

та механізм про-
філактичної дії

Показання (умови роботи)

1 2 3

Робота з радіонуклідами і джерелами іонізуючого 
випромінювання

Виробництво неорганічних кислот, лужних металів, 
сполук хлору, фтору, ціаністих сполук

Контакт із хромом

Контакт із сполуками свинцю в особливо шкідливих 
умовах

Виробництво аміно- і нітросполук бензолу, хлорова-
них вуглеводів, сполук миш’яку і ртуті, пластичних 
мас

Загальна  
кількість колоній  

мікроорга нізмів у 1 см3
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1 2 3

Виробництво вуглеводів, сірковуглецю, тетраетил 
свинцю, барію, марганцю, фосфорорганічних пести-
цидів

Робота з різноманітними вуглеводнями, спиртами, 
ефірами, органічними кислотами, металами, антибіо-
тиками

Робота з неорганічними сполуками свинцю
Робота в умовах впливу високої температури і тепло-
випромінювання

Література [28; 36; 48; 50; 52; 55; 63; 66; 69; 83] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОбОТИ  
СТУДЕНТАМИ  ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ  НАВЧАННЯ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми на-
вчання є складовою навчального процесу та активною формою само-
стійної роботи студентів.

Контрольна робота з дисципліни “Охорона праці в медицині та 
фармації” виконується відповідно до навчальних планів спеціаль-
ності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фарма-
цевтичний менеджмент”. 

Основною метою контрольної роботи є рубіжний контроль про-
фесійно-орієнтованих знань з навчальної дисципліни “Охорона праці 
в медицині та фармації”, набутих під час самостійного опрацювання 
літератури та нормативно-правових актів та аналізу діяльності ор-
ганізації, в якій працює студент-заочник. Це має максимально набли-
зити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важ-
ливим для працюючих студентів.

Контрольна робота повинна мати титульну сторінку, вступ, аналіз 
матеріалу конкретного закладу охорони здоров’я, список використа-
ної літератури.

послідовність виконання контрольної роботи

1. Письмове виконання індивідуальних завдань, подання фактич-
ного матеріалу (ґрунтовність відповіді на поставлені питання 
свідчить про рівень опанування теоретичним матеріалом; ро-
зуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у 
власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручни-
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ка, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу 
охорони здоров’я).

2. Посилання на нормативно-правові акти України (уміння ко-
ментувати реальні документи медичної установи).

3. Список літератури.
4. Оформлення роботи (структура, заголовки, посилання, ілюст-

рації тощо).
5. Оформлення додатків.
Контрольну роботу необхідно підписати та поставити дату її ви-

конання.
Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А4 дер-

жавною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою 

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

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОбІТ

варіант 1 

1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
2. Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки 

зору.
3. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень 

аптечних закладів. 
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варіант 2

1. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація робо-
ти.

2. Важкість та напруженість праці.
3. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпо-

чинку.

варіант 3

1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
2. Правила проведення утилізації та знешкодження неякісних лі-

карських засобів.
3. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середови-

ща.

варіант 4

1. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих 
місць.

2. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень ап-
тек.

3. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень.

варіант 5

1. Колективний та трудовий договори як відображення законо-
давства з охорони праці.

2. Фізичні чинники виробничого середовища.
3. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі.

варіант 6

1. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особли-
востями функціональних обов’язків.

2. Електромагнітні поля.
3. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання 

та санітарна освіта.

варіант 7

1. Прийом на роботу за контрактом.
2. Лазерне випромінювання.
3. Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.
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варіант 8

1. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань 
охорони праці та уповноважених трудових колективів.

2. Хімічні чинники виробничого середовища.
3. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і ви-

робів медичного призначення.

варіант 9

1. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

2. Основні класи та види промислових отрут.
3. Гігієна та охорона праці в ході роботи з медичним обладнанням, 

що генерує лазерне випромінювання.

варіант 10

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

2. Біологічні чинники виробничого середовища.
3. Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей.

варіант 11

1. Фізіологія та гігієна праці.
2. Раціональна організація робочого місця та меблів.
3. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів.

варіант 12

1. Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу 
залежно від характеристики речовини та матеріалів, що вико-
ристовуються. 

2. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлен-
ня приміщень лікувально-профілактичних закладів.

3. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

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 законо-

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

востями функціональних обов’язків.
7. Прийняття 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. Шкідливі умови професії.
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.
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26. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та ос-
вітлення приміщень лікувально-профілактичних закладів.

27. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
28. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова 

охорони праці в медицині.
29. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд ви-

щих медичних навчальних закладів.
30. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та ос-

вітлення приміщень вищих медичних навчальних закладів.
31. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у 

структурі лікувально-профілактичних установ.
32. Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи 

з джерелами іонізуючого випромінювання та приладами для 
променевої діагностики.

33. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для уль-
тразвукової діагностики.

34. Наукова організація праці медичних та фармацевтичних пра-
цівників.

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

чинку.
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 
променевої діагностики.

44. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для уль-
тразвукової діагностики.

45. Гігієна та охорона праці в ході роботи з медичним обладнанням, 
що генерує лазерне випромінювання.

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

вітлення приміщень лікувально-профілактичних закладів.
50. Управління Фондом соціального страхування від нещасних ви-

падків на виробництві та професійних захворювань.
51. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у 

структурі лікувально-профілактичних установ.
52. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
53. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпо-

чинку.
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 ви-

робів медичного призначення.
58. Планувально-технологічні схеми улаштування приміщень ап-

теки.
59. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень 

аптечних 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. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у 

структурі лікувально-профілактичних установ.
65. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
66. Розроблення та впровадження добових режимів праці і відпо-

чинку.
67. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання 

та санітарна освіта.
68. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
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69. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих 
місць.

70. Колективний та трудовий договори як відображення законо-
давства з охорони праці.

71. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особли-
востями функціональних обов’язків.

72. Прийом на роботу за контрактом.
73. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з пи-

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

страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездат-
ності”.

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

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

карських засобів.
78. Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу 

залежно від характеристики речовини та матеріалів, що вико-
ристовуються. 

79. Вимоги до зберігання легкозаймистих та горючих речовин. 
80. Вимоги до систем загальнообмінної припливно-витяжної та 

місцевої вентиляції.
81. Контроль за будівництвом та експлуатацією аптечних споруд.
82. Вимоги до виробничого приміщення аптечних закладів.
83. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і ви-

робів медичного призначення.
84. Планувально-технологічні схеми облаштування приміщень ап-

теки.
85. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень 

аптечних закладів. 
86. Система класифікації повітря під час виробництва стерильної 

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

тек.
88. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
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89. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова 
охорони праці в медицині.

90. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд ви-
щих медичних навчальних закладів.
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