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Для психологів 

Семінарські (практичні) завдання  

Підготувати реферати на теми  

1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.  

Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.  

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

2 .Основні фактори трудового процесу та проблеми збереження здоров’я 

працівників  

1) Фізичні фактори виробничого середовища, засоби їх усунення, профілактика: 

 - шум, шумова хвороба  

- вібраційна хвороба  

- атмосферний тиск 

 - ультразвук, інфразвук 

 - лазерне випромінювання  

- ЕМП  

- Освітлення  

2) Гігієнічне оцінювання фізичних властивостей повітряного середовища:  

- визначення температурного режиму приміщення  

- визначення вологості повітря  

- загальні заходи та засоби нормалізації 

 

3.Електробезпека в лікувальних закладах. Дія електричного струму на організм 

людини. 

- електричний струм та його характеристика 

 - дії електричного струму  

- електротравми: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні 

ушкодження електрофтальмія  



- електричний удар  

- надання першої допомоги при ураженні електричним струмом  

- системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроприладів  

 

4. Основи пожежної безпеки в лікувальнопрофілактичних закладах.  

- законодавча і нормативно – правова база пожежної безпеки  

- пожежі, види пожеж за масштабами та інтенсивністю  

- пожежна безпека, профілактика пожеж  

- система протипожежного захисту  

- основні принципи виникнення пожеж в лікувально  

– профілактичних закладах  

- вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень у лікувально – 

профілактичних закладах  

- вимоги до освітлення та нагрівальних приладів у лікувально  

– профілактичних закладах 

 - засоби гасіння пожеж  

- обов’язки чергового персоналу у разі виникнення пожежі - евакуація людей з 

будівель і споруд 
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