Охорона праці в галузі

Презентація навчальної програми вибіркової дисципліни

Охорона праці в галузі
Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі” полягає в
наданні знань, умінь, здатностей (компетенцій) здобувачам
освіти для здійснення ефективної професійної діяльності
шляхом забезпечення оптимального управління охороною
праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної
та науково-освітньої діяльності), формування у студентів
відповідальності за особисту та колективну безпеку і
усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в
повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на
робочих місцях.

Мета викладання навчальної дисципліни
“Охорона праці в галузі”
формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій,
а також виховання культури безпеки для забезпечення
ефективного управління охороною праці в медичній 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

Основні завдання вивчення навчальної
дисципліни “Охорона праці в галузі”
забезпечення збереження життя, здоров’я і працездатності
медичних працівників стоматологічного застосування
комплексу законодавчих, організаційних, інженернотехнічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних
та інших заходів, виховання морально-етичних цінностей,
спрямованих на профілактику виробничого травматизму та
виникнення професійних і виробничо обумовлених
захворювань

Компетентності та результати навчання, формуванню
яких сприяє дисципліна “Охорона праці в галузі”

Інтегральні: здатність розв’язувати типові та
складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у
професійній діяльності у галузі охорони здоров’я або
у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій, і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов і вимог, здатність особистості до організації
інтегрального гуманітарного освітнього простору та
формування культури безпеки

Компетентності та результати навчання, формуванню
яких сприяє дисципліна “Охорона праці в галузі”

Загальні: Здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях. Здатність до здійснення саморегуляції, ведення
здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій
ситуації. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність
працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії.
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим.
Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених
завдань і виконання взятих обов’язків. Здатність діяти
соціально відповідально та з громадською свідомістю.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Компетентності та результати навчання, формуванню
яких сприяє дисципліна “Охорона праці в галузі”

Спеціальні (фахові, предметні): Здатність до
проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних
заходів щодо інфекційних хвороб. Здатність до обробки
соціальної, економічної та медичної інформації. Здатність до
проведення епідеміологічних та медико-статистичних
досліджень здоров’я населення. Здатність до оцінювання
впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення
(індивідуальне, сімейне, популяційне). Здатність до оцінки
впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на
стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

Форми та методи навчання під час викладання
навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”
В ході навчального процесу при викладанні дисципліни
“Охорона праці в галузі” будуть використовуватися традиційні
методи навчання: словесні методи, наочні методи, практичні
методи, методи навчально-пізнавальної діяльності:
пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу,
пошуковий і дослідницький, методи стимулювання та
мотивації навчально-пізнавальної діяльності, а також методи
контролю і самоконтролю (контроль і корекція з боку
викладача, самоконтроль і самокорекція, взаємоконтроль і
взаємокорекція).

Підсумковий контроль успішності навчання та
особливості методичного забезпечення навчальної
дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми
університетської гігієни”
 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

 Методичне забезпечення: навчальний контент (плани практичних занять та
самостійної роботи, методичні розробки для практичних занять і самостійної
роботи студентів, ситуаційні задачі, тестові завдання (кейси) для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексні контрольні роботи,
анкети для проведення післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з
навчальної дисципліни тощо), науково-методичний контент
(інструментально-діагностичні прилади, спеціальні комп’ютерні програми
проведення психофізіологічних та психодіагностичних, батарея тестових
методик та особистісних опитувальників, результати власних напрацювань
(“навчання через дослідження”) співробітників кафедри у галузі гігієни та
охорони праці (монографії, патенти, методичні рекомендації, інформаційні
листи, нововведення тощо).

Орієнтовний план вибіркової навчальної
дисципліни “Охорона праці в галузі”
Практичні заняття:
1. Основи охорони праці у медичній галузі. Правові, соціально-економічні та організаційні
основи охорони праці. Адміністративний та громадський контроль за охороною праці.

2. Гігієнічна характеристика умов праці лікарів різних спеціальностей. Проектування,
забудова, внутрішнє облаштування та санітарно-технічне забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів як складова охорони праці у медицині.
3. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи та засоби у лікувально-профілактичних
закладах як складова охорони праці у медицині. Атестація робочих місць.
4. Лікувально-профілактичні заходи та засоби охорони праці у медицині. Нещасні випадки та
аварії в лікувально-профілактичних закладах. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань. Фонд соціального страхування.
5. Основи виробничої безпеки медичних працівників. Електробезпека та основи пожежної
безпеки. Колективний та трудовий договори як відображення заходів з охорони праці.
Залік з навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”

Орієнтовний план вибіркової навчальної
дисципліни “Охорона праці в галузі”
Самостійна робота:

1. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони
праці у лікувально-профілактичних закладах.
2. Основні шляхи профілактики виробничого травматизму у
лікувально-профілактичних закладах.
3. Основи протипожежної безпеки та профілактики аварійних станів у
лікувально-профілактичних закладах.

