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1. Опис циклу 

Найменування  циклу  ТУ «Профогляди  для  певних  категорій 

населення» 

Галузь  знань 22  «Охорона  здоров’я» 

Спеціальність 222  «Медицина» 

Структура  курсу 

- Лекції 

- Семінарські  заняття 

(практичні, лабораторні, 

напівтрупові) 

- Годин самостійної  роботи  

студентів 

- Всього годин 

 

16  годин 

 

 

9  годин 

 

53  години 

78  годин 

Відсоток  аудиторного навантаження 32,0% 

Мова  викладання Українська 
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                   Мета  та  завдання  навчальної  дисципліни 

1.1  Метою викладання  Програми  є  поглиблення  і  удосконалення  

знань лікарів-слухачів    з   актуальних    питань    профілактики    

захворювань    та  профоглядів    для   певних   категорій   населення. 

Цілі  вивчення  Програми: 

- Вміти    організувати    проведення    скринінгових    досліджень; 

- Вміти   організувати    проведення    профілактичних    оглядів    певних  

категорій  населення; 

- Запобіжні   (попередні)   медичні     огляди     та    їх    організація; 

- Засвоїти     організацію     періодичних     медичних     оглядів; 

- Вивчення    основних    документів    з    проведення    обов’язкових  

медичних  оглядів; 

- Вивчення  документації  для  проходження  медичних  оглядів; 

- Порядок  проведення  медичних  оглядів  для  медичних  працівників. 

Контингент:    лікарі-організатори    охорони    здоров’я ,  лікарі    

різних  лікарських     спеціальностей   і   різних    лікувальних   установ. 

Робоча   програма  складена  на  основі  програми  навчальної  

дисципліни   

«Соціальна  медицина  та  громадське  здоров’я»  в  галузі  знань 

«Охорона  здоров’я»  МОЗ  України (2018 р.), спеціальність 222 

«Медицина». 

Після проходження циклу курсанти мають: 

знати: 

- порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій; 

- організацію проведення медичних оглядів роботодавцем; 

- перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і 

трудового процесу; 

- перелік робіт, для визначення яких є обов’язковим попередній 

(періодичний) медичний огляд працівників; 

- перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та 

небезпечними факторами виробничого середовища і трудового 

процесу. 

вміти: 

- організовувати проведення попередніх та періодичних оглядів 

працівників; 
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- організовувати проведення медичних оглядів лікувально-

профілактичними закладами; 

- провести медичні огляди працівників певних категорій. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назва теми 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

 1 2 3 4 

1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій. Загальні положення та загальні вимоги для 

проведення попередніх та періодичних медичних оглядів 

працівників. Наказ МОЗ про затвердження порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій. 

2 1 - 

2. Організація проведення медичних оглядів роботодавцем. 

Організація проведення медичних оглядів лікувально-

профілактичними та санітарно-епідеміологічними 

закладами. 

2 1 - 

3. Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища і трудового процесу, при роботі з якими 

обов’язкові попередній (періодичний) медичний огляд 

працівників. 

6 4 - 

4. Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим 

попередній (періодичні) медичний огляд працівників. 

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи із 

шкідливими та небезпечними факторами виробничого 

середовища і трудового процесу. 

6 3 - 

5. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Хімічні речовини та їх сполуки та 

елементи. 

- - 5 

6. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу.  Складні хімічні суміщі, композиції, 

хімічні речовини визначеного призначення. 

- - 5 

7. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Синтетичні полімерні матеріали: 

смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна, 

метилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі. 

- - 5 

8. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і - - 5 
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трудового процесу. Фармакологічні засоби. 

9. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Промислові аерозолі переважно фібро 

генного та змішаного типу дії. 

- - 2 

10. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Штучні мінеральні волокнисті 

речовини. 

- - 2 

11. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Аерозолі, що утворюються при 

зварюванні. 

- - 2 

12. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Біологічні фактори та збудники 

інфекційних захворювань. 

- - 3 

13. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Фізичні фактори. 
- - 5 

14. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Фізичне перевантаження та 

перенапруження різних органів і систем. 

- - 5 

15. Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим 

попередній (періодичні) медичний огляд працівників. 
- - 10 

16. Перелік загальних протипоказань до роботи зі шкідливими 

та небезпечними факторами виробничого середовища і 

трудового процесу. 

- - 4 

17. Всього  16 9 53 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

        циклу  ТУ «Профогляди  для  певних  категорій  населення» 

№                        Тема  лекції Годин      Викладач 

1 Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій. Загальні 

положення та загальні вимоги для 

проведення попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників. Наказ МОЗ 

про затвердження порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних 

категорій. 

 

 

     2 д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

 

2 Організація проведення медичних оглядів 

роботодавцем. Організація проведення 

медичних оглядів лікувально-

профілактичними та санітарно-

епідеміологічними закладами. 

 

 

     2 

 

д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

 

3 Перелік шкідливих та небезпечних  д. мед. наук, 
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факторів виробничого середовища і 

трудового процесу, при роботі з якими 

обов’язкові попередній (періодичний) 

медичний огляд працівників. 

 

     6 

професор 

Віктор Зюзін 

 

4 Перелік робіт, для виконання яких є 

обов’язковим попередній (періодичні) 

медичний огляд працівників. Перелік 

загальних медичних протипоказань до 

роботи із шкідливими та небезпечними 

факторами виробничого середовища і 

трудового процесу. 

 

      

 

      6 

д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

 

5 Всього     16  

    

                            3. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  СЕМІНАРІВ 

№                        Тема  семінару Годин      Викладач 

1 Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій. Загальні 

положення та загальні вимоги для 

проведення попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників. Наказ МОЗ 

про затвердження порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних 

категорій. 

 

 

     1 
д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

2 Організація проведення медичних оглядів 

роботодавцем. Організація проведення 

медичних оглядів лікувально-

профілактичними та санітарно-

епідеміологічними закладами. 

 

 

     1 

 

д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

3 Перелік шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища і 

трудового процесу, при роботі з якими 

обов’язкові попередній (періодичний) 

медичний огляд працівників. 

 

 

     4 

д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

4 Перелік робіт, для виконання яких є 

обов’язковим попередній (періодичні) 

медичний огляд працівників. Перелік 

загальних медичних протипоказань до 

роботи із шкідливими та небезпечними 

факторами виробничого середовища і 

трудового процесу. 

 

     3 

д. мед. наук, 

професор 

Віктор Зюзін 

5 Всього      9  
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     4. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  

№                                     Назва  теми Кількість 

годин 

1 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Хімічні речовини та їх сполуки та 

елементи. 

 

5 

2 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу.  Складні хімічні суміщі, композиції, 

хімічні речовини визначеного призначення. 

 

5 

3 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Синтетичні полімерні матеріали: 

смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна, 

метилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі. 

 

5 

4 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Фармакологічні засоби. 

5 

5 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Промислові аерозолі переважно фібро 

генного та змішаного типу дії. 

 

2 

6 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Штучні мінеральні волокнисті 

речовини. 

 

2 

7 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Аерозолі, що утворюються при 

зварюванні. 

 

2 

8 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Біологічні фактори та збудники 

інфекційних захворювань. 

 

3 

9 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Фізичні фактори. 

5 

10 Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і 

трудового процесу. Фізичне перевантаження та 

перенапруження різних органів і систем. 

5 

11 Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим 

попередній (періодичні) медичний огляд працівників. 

10 

12 Перелік загальних протипоказань до роботи зі шкідливими 

та небезпечними факторами виробничого середовища і 

трудового процесу. 

4 

13 Всього 53 
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