Навчальна дисципліна «Охорона праці та охорона
праці в галузі»
Теми лекційних занять
№

Кількість

з/п

Тема заняття

годин

1

2

3

1.

Поняття про охорону праці. Основи законодавства України

2

про працю.
2.

Організація охорони праці на виробництві.

2

3.

Колективний та трудовий договори, як відображення зако-

2

нодавства з охорони праці. Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
4.

Характеристика основних виробничих факторів, що визна-

2

чають умови праці в аптеках.
5.

Вимоги до обладнання, експлуатації та санітарно- проти-

2

епідемічного режиму аптек.
6.

Вимоги техніки безпеки під час роботи з отруйними,

2

сильнодіючими та вибухонебезпечними речовинами.
7.

Правила пожежної безпеки на фармацевтичних підприєм-

2

ствах.
8.

Пожежна безпека під час виробництва лікарських засобів.

Всього:

2

16

Теми практичних занять
№

Тема заняття

Кількість

з/п

годин

1

2

3

1. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та

4

виробничої санітарії.

2. Основи охорони праці у процесі зберігання та виготовлення

4

лікарських засобів .

Всього:

8

Теми самостійних робіт
№

Тема заняття

Кількість

з/п

годин

1

2

3

1.

Закон України „Про охорону праці”. Державні нормативноправові акти про охорону праці.

2.

4

Умови праці, як соціально-економічна категорія.
Класифікація умов праці.

3.

4

Міжнародна організація праці. Міжнародні
нормативно-правові акти з охорони праці.

3

4.

Особливості охорони праці молоді та жінок.

3

5.

Причини нещасних випадків і професійних захворювань,

4

їх класифікація.

6.

Порядок розслідування нещасних випадків, випадків хро-

4

нічних професійних захворювань і отруєнь.

7.

Пожежний та санітарний нагляд за закладами фармації.

4

8.

Поводження з фармацевтичними відходами.

4
Всього:

30

Теоретичні питання для підготовки студентів
до практичного заняття №1
1. Принципи державного управління охороною праці.
2. Основні завдання управління охороною праці.
3. Три центри управління охороною праці.
4. Поняття „Охорона праці”.
5. Організація охорони праці на виробництві.
6. Види інструктажів.
7. Умови праці.
8. Основні фактори виробничого середовища.
9. Атестація робочих місць.
10.Класифікація умов праці ( виробничі, санітарно-гігієнічні, психофізичні,
естетичні, соціальні).
Теоретичні питання для підготовки студентів
до практичного заняття №2
1. Визначте різницю між трудовим та колективним договором.
2. Структура та зміст колективного договору, трудового договору.
3. Міжнародна організація праці, її основні завдання.
4. Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх.
5. Засоби індивідуального захисту працівників.
6. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
7. Вимоги до апаратів і посудин, які працюють під тиском.
8. Умови виникнення горючого середовища.
9. Характеристики пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів.
10. Класи пожеж, категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою.

