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1. Загальні відомості 

 

Назва дисципліни Історія медицини та медсестринства 

ПІП Гучко Оксана Іванівна 

Контактний телефон  0994784983 

E-mail:   oigg@i.ua 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/ Zoom/  

Google Meet http://meet.google.com/mkp-kfkh-wyt  

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=493 

Інтернет-ресурси https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/  

dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Пн.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
Розподіл навчальних годин 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 26 

Семінарські заняття 18 

Самостійна робота 46 

Підсумковий модульний контроль Залік 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань про зародження та розвиток медицини в залежності від суспільно-економічної 

формацій суспільства, простежити в історичній послідовності зміни в медичній сфері, 

сприяти формуванню у студентів  правильного розуміння сучасного стану медицини та 

медсестринства та перспектив їх розвитку. 

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК 11 Здатність працювати в команді  

http://meet.google.com/mkp-kfkh-wyt
https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/


ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії 

 

спеціальні:  

СК 01 Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти.  

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей.  

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

3.1.Теми лекційних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількіст

ь годин 

1. Вступ. Історія медицини, як 

наука і предмет викладання. 

Історія становлення і розвитку 

ЧМФК 

2. – С. 13-33 

13. – С. 4-6 

https://www.medkol.cv.ua/istoriia-koledzhu/ 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

2 Медицина первіснообщинного ладу 

(3 млн. –V тис. до н.е.). 

2. – С. 34-47 

13.– С. 6-9 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

3 Медицина Стародавнього Єгипту, 

Індії та Китаю 

2. – С.53-85 

13.– С. 11-23 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

4 Медицина трипільців, скіфів та 

слов’янських племен 

2. – С. 50-52 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

5 Медицина Візантійської імперії та 

середньовічної Європи 

2. – С. 87-121 

13.– С. 52-53, 64-66 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

6 Особливості розвитку медицини 

Київської Русі 

2. – С. 121-150 

13.– С. 47-51 

2 



http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

7 Медицина в країнах Західної Європи 

в епоху Відродження (ХV- ХVІІ ст.) 

2. – С. 110-121 

13.– С. 67-70 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

8 Медицина на землях України у 

період ХІV- ХVІІ ст. 

2.– С. 121-146 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

9 Історія медицини та 

медсестринства  країн світу 

Нового часуХVІІІ – ХІХ ст. 

2. – С. 153-182 

13.– С.71-128 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

10 Вітчизняна медицина в XVIII – 

XIX ст. 

2. – С. 182 - 205 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

11 Історія медицини країн світу у 

Новітній період ХХ – поч. ХХІ 

ст. 

2. - С. 233-231 

13.– С. 148-152 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

12 Міжнародне співробітництво в 

області медицини й охорони 

здоров’я 

2. – С. 231-233, 250-256 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

13 Особливості розвитку медицини в 

Україні в різні періоди Новітньої 

історії. 

2. - С. 233-250  

13. – С. 160, 167-173 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

  Всього 26 

Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.2. Теми семінарських занять 
 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль 1. Історія медицини та медсестринтсва 

Змістовий модуль 1.Історія медицини від найдавніших часів до ХVІІ ст. 

1. Історія становлення і розвитку 

ЧМФК 

https://www.medkol.cv.ua/istoriia-koledzhu/ 2 

2 Медицина Стародавньої Греції 

та Стародавнього Риму 

2. – С.70-79 

13. – С. 23-46 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

3 Історія медицини Київської 

Русі. 

2. – С. 121-150 

13. – С. 47-51 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

4 Медицина в країнах Західної 

Європи в епоху Відродження 

(ХV- ХVІІ ст.) 

2. – С. 110-121 

13. – С. 67-70 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

5 Медицина на землях України у 

період ХІV- ХVІІ ст. 

2. – С. 121-146 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

  Всього ЗМ 1 10 



Змістовий модуль 2. Історія медицини та медсестринства  (ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) 

6 Історія медицини та 

медсестринства  країн світу 

Нового часуХVІІІ – ХІХ ст. 

2. – С. 153-182 

13.– С. 71-128 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

7 Вітчизняна медицина в XVIII 

– XIX ст. 

2. – С. 182 - 205 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

8 Історія медицини країн світу 

у Новітній період ХХ – поч. 

ХХІ ст. 

2. - С. 233-231 

13.– С. 148-152 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

9 Особливості розвитку медицини 

в Україні в різні періоди 

Новітньої історії. 

2. - С. 233-250  

13. – С. 160, 167-173 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=493 

2 

  Всього ЗМ 2 8 

 Всього Модуль 1 18 

Примітка.Семінарські заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Первісна традиційна медицина народів світу. 4 СЗ 1 

2 Медицина в країнах Стародавньої Месопотамії 4 СЗ 2 

3 Медицина народів Середньовічного Сходу 4 СЗ 3 

4 Середньовічний Китай 6 СЗ 4 

5 Медицина на землях України у період ХІV- ХVІІ ст. 4 СЗ 5 

6 Історія медицини та медсестринства  країн світу 

Нового часуХVІІІ – ХІХ ст. 

4 СЗ 6 

7 Вітчизняна медицина в XVIII – XIX ст. 6 СЗ 7 

8 Історія медицини країн світу у Новітній період ХХ – 

поч. ХХІ ст. 

4 СЗ 8 

9 Міжнародне співробітництво в області медицини й 

охорони здоров’я 

4 СЗ 9 

10 Особливості розвитку медицини в Україні в різні періоди 

Новітньої історії. 

6 СЗ 9 

Всього 46  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань(пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Пошукова інформаційна робота на тему: «ЛікарськадіяльністьАвіцени». 

2. Пошукова робота «Медицина СтародавньоїГреції». 

3. Пошукова робота «Науковівідкриття в медицині у просвітницькуепоху (XVIII 

ст.)». 

4. Дослідницька робота« Історія медицини Української козацької держави (1648-

1783р.)». 

5. Презентація на тему: «Науковівідкриття в медицині у просвітницькуепоху 

(XVIII ст.)». 

6. Підготуйте презентацію на тему: «Основні напрями розвитку вітчизняної 

медичної науки: клінічна медицина (М.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, Н.М. 



Амосов, В.П. Філатов, А.П. Ромоданов, О.Ф. Возіанов, О.О. Шалімов, В.М. 

Шамов)».  

7. Пошукова інформаційна робота на тему:«Основні напрями розвитку вітчизняної 

медичної  науки: епідеміологія (Є.Н. Павловський, Л.В. Громашевський». 

8. Дослідницька робота «Наукові відкриття у галузі медицини і фармації у XVIII-

XIX ст.». 

9. «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: медична генетика  

(Т.П. Лисенко, М.І. Вавілов)». 

10. Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

гігієнічні науки (В.О. Левицький, О.М. Марзеєв)». 

11. Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

медична генетика  (Т.П. Лисенко, М.І. Вавілов).  

12. Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

мікробіологія (Д.К. Заболотний)».  

13. Пошукова робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної  науки: 

епідеміологія (Є.Н. Павловський, Л.В. Громашевський)».  

14. Пошукова робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

клінічна медицина (М.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, Н.М. Амосов, В.П. 

Філатов, А.П. Ромоданов, О.Ф. Возіанов, О.О. Шалімов, В.М. Шамов)».  

15. Пошукова робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

гігієнічні науки (В.О. Левицький, О.М. Марзеєв)». 

16. Дослідницька робота «Великі епідемії ХІІІ-ХVІ ст.». 

17. Пошукова робота «Юрій Дрогобич. Внесок у розвиток медицини». 

18. Дослідницька робота «Митрополит Петро Могила. Внесок у розвиток 

медицини».  

19. Пошуково-інформаційна робота «Галілео Галілей - винаходи, які 

використовують ще й сьогодні». 

20. Пошуково-інформаційна робота «ФлоренсНайтінгейл – засновниця наукової 

підготовки медичних сестер». 

21. Пошуково-інформаційна робота «Марія Терезія у становленні медичної освіти».  

22. Пошуково-інформаційна робота «Історія товариства Червоного Хреста».  

23. Дослідницька робота «О.П. Вальтер, В.О. Бец, О.Т. Богаєвський. Внесок у 

розвиток медицини». 

24. Аналітична робота «Перспективи вищої медичної освіти в Україні».  

25. Аналітична робота «Медсестринство в Європі та США».  

5. Політика навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Історія медицини та медсестринства» є вибірковою для 

здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми  

«Сестринська справа»  спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров’я. 

 



Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 

Оцінювання вибіркової дисципліни «Історія медицини та медсестринства» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС). 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Історія медицини та медсестринства» 

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано» та визначається 

як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється на кожному 

навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання 

індивідуальних завдань студентом. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів. 

Поточний контроль здійснюється на кожномусемінарському занятті відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: усне опитування, тестування, 

структуровані контрольні роботи. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 200 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

11 балів.  

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 
 

Модуль 1. Історія медицини та медсестринства 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 21-20 19-17 16-14 13-0 

2 21-20 19-17 16-14 13-0 

3 21-20 19-17 16-14 13-0 

4 21-20 19-17 16-14 13-0 

Всього змістовий модуль 1  84-80 76-68 64-56 52-0 

Змістовий 

модуль 2 

 

5 21-20 19-17 16-14 13-0 

6 21-20 19-17 16-14 13-0 

7 21-20 19-17 16-14 13-0 

8 21-20 19-17 16-14 13-0 

9 21-20 19-17 16-14 13-0 

Всього змістовий модуль 2 105-100 95-85 80-70 65 

ІДРС 11    

Всього максимальна 

поточна успішність 

200  179 149 119 

МОДУЛЬ 1 200    

 Зараховано  Не зараховано 

 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) 

шкалою 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

180-200 А відмінно  

 

зараховано 
165-179 В 

добре 
150-164 С 

135-149 D 
задовільно 

120-134 Е 

70-119 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-69 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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