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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Історія медицини та медсестринства 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Вибіркова 

 

Модулів – 1  

 

Спеціальність 223 

МЕДСЕСТРИНСТВО Термін навчання (рік) 
1 рік 10 міс 

 

Змістових модулів –2 

 

 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 

 

 

Кількість аудиторних 

годин – 44 год. 

 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Лекції 

26 год. 

Семінарські 

18 год. 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 46 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

46 год. 

Вид контролю: 

залік 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

 

 

  



 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історія 

медицини та медсестринства» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-

професійної програми, яка затверджена у Чернівецькому медичному коледжі 

БДМУ на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. 

Освітньо-професійна програма введена в дію з 01 вересня 2019 р., переглянута 

та затверджена на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. протокол №1. 

Робоча навчальна програма вводиться в дію з 01 вересня 2020 року. 

 Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 26 годин, 

семінарських занять – 18 годин, самостійної роботи студентів – 46 годин.  

«Історія медицини та медсестринства» як навчальна дисципліна 

ґрунтується на вивченні загальної історії та щільно з нею пов’язана, вивчає 

розвиток медичних знань у людському суспільстві в цілому; дає можливість 

глибше ознайомитися з особливостями становлення медицини в Україні; допомагає 

краще зрозуміти суть медсестринської освіти, напрями діяльності медичної сестри, 

необхідність реформування медсестринства на сучасному етапі та логічно 

передбачати перспективи розвитку спеціальності медичної сестри. Історія 

медицини та медсестринства є одним з розділів загальної історії культури людства. 

Ця наука розглядає розвиток знань, пов’язаних з лікуванням, а пізніше - із 

збереженням і зміцненням здоров’я людини та запобіганням різним 

захворюванням.  

 
Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Головна мета - формування умов для розвитку фундаментальності та 

практичної спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства. Метою 

викладання дисципліни є вивчення  зародження та розвитку медицини в залежності 

від суспільно-економічної формацій суспільства, простежити в історичній 

послідовності зміни в медичній сфері, сприяння формуванню у студентів  

правильного розуміння сучасного стану медицини та медсестринства та перспектив їх 

розвитку. 

 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- вивчення поглядів на стан здоров’я, причини захворювань, засобів 

профілактики, лікування в залежності від світогляду та умов життя в 

відповідних соціально-економічних формаціях; 

- визначення та обґрунтування засобів лікування в залежності від стану 

наук та науково-технічного процесу;  

- внесок в світову скарбницю медицини видатних вчених, лікарів; 

- знайомство з основними джерелами медицини; 

- знання специфіки та особливостей медицини України; 

- вивчення досягнень медсестринства на різних етапах розвитку світової 

історії. 



 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є знання теоретичного та 

практичного матеріалу з тих дисциплін, які здобувачі ступеня вищої освіти 

«бакалавр» вивчили під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за галуззю знань 22 Охорона здоров’я.   



 

 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу інформації 

Знати: 

-пізнавальну діяльність 

людини, спрямовану на 

розкриття загальних, істотних 

зв'язків і відношень речей. 

Вміти: 

-аналізувати і синтезувати 

утворені поняття, шляхом 

суджень, міркувань, умовиводів; 

-пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про них. 

Заохочення та узгодження до певних  

дій комунікантів. 

Набуття комунікативного досвіду в 

процесі адекватного сприйняття і 

розуміння змісту повідомлень. 

Створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації 

Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово  

Мати досконалі знання 

державної мови   

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово  

 

Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову.  

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань 

Навички міжособистісної 

взаємодії 

Знати: 

- актуальні проблеми розвитку 

психології; 

- природу і сутність психіки, 

генетичні джерела психології і 

поведінки людини; 

- розвиток і формування 

особистості, як суб’єкта 

діяльності; 

- емоційно-вольові процеси; 

- комунікації; 

- сучасні уявлення про основи 

психології, що сприяють 

забезпеченню комфортного 

психологічного мікроклімату в 

колективах структурних 

підрозділів медичного або 

навчального закладів; 

- функції та форми 

міжособистісного спілкування; 

Вміти: 

- проводити психологічні 

дослідження особистості 

співробітників та пацієнтів; 

- оцінювати психоемоційний стан 

співробітників, пацієнтів під час 

спілкування та надавати 

психологічну допомогу (в межах 

компетенції) з метою усунення 

нервово-емоційного напруження; 

- здійснювати 

психопрофілактичну та 

психогігієнічну роботу; 

- підтримувати психологічний 

мікроклімат в колективі; 

- забезпечити творчу атмосферу 

та досягнення якісних результатів 

праці; 

- аналізувати роль і вплив 

психічних властивостей людини на 

Володіння навичками 

міжособистісної взаємодії, 

спілкування та співпраці. 

-Самостійно підвищувати 

освітній, професійний рівні з 

метою вдосконалення 

культури міжособистісної 

взаємодії; 

оцінювати та інтерпретувати 

власний психологічний стан, 

володіти найпростішими 

прийомами психічної 

саморегуляції; 

володіти емоційним станом і 

самоконтролем;  

-нести відповідальність за 

мікроклімат в колективі, 

забезпечувати комфортну 

психологічну взаємодію з 

пацієнтами та 

співробітниками. 



 

 

- вплив професії на 

формування складу мислення 

та стиль спілкування; 

- психологію спілкування з 

пацієнтами різного профілю; 

- психогігієну і 

психопрофілактику. 

її діяльність і поведінку; 

- давати психологічну 

характеристику особистості. 

Навички використання 

інформаційних та 

комунікативних технологій 

Знати: 

-сучасні інформаційні 

технології; 

-технології обробки текстової 

та графічної інформації; 

-медичні інформаційні системи. 

Вміти: 

-використовувати програмні засоби 

при роботі в комп’ютерних 

мережах, 

-створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси; 

-працювати в закритих та відкритих 

інформаційних системах; 

-використовувати отриману 

інформацію та результати її 

аналітичної обробки для набуття 

фахових знань та навичок з певних 

складових професійної діяльності; 

-застосовувати новітні 

інформаційні технології в 

професійній діяльності; 

-працювати з операційними 

системами і сервісними 

програмами; 

-працювати з папками (каталогами) 

і файлами у Windows; 

-набирати, зберігати, редагувати 

текстову інформацію у Microsoft 

Word. 

Накопичення обсягу можливих 

комунікативних зв’язків з різних 

аспектів професійної діяльності за 

допомогою комп’ютерних 

технологій 

-Систематизувати 

інформацію з метою 

підвищення ефективності 

праці на основі системного 

підходу до предметної 

діяльності; 

-підвищувати інформаційну 

грамотність, поглиблювати 

знання з практичного 

застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій у 

професійній діяльності. 

Здатність до пошуку, 

оброблення, аналізу 

інформації з різних джерел 

та проведення досліджень 

на відповідному рівні 

Знати: 

- методологічні основи 

наукових досліджень; 

- категоріальний апарат 

наукового дослідження; 

- класифікацію методів 

наукових досліджень; 

Вміти: 

- планувати та організовувати 

науково-дослідну роботу; 

- використовувати категоріальний 

апарат наукового дослідження; 

- використовувати документальні 

джерела наукової інформації; 

-Передача науково-дослідної 

інформації на відповідних рівнях; 

-взаємодія у межах внутрішнього та 

зовнішнього наукового середовища. 

Особиста відповідальність за: 

-недотримання етичних норм 

науково-дослідної діяльності 

(авторських прав, 

недопущення плагіату, 

компіляції та ін.); 

-достовірність науково-



 

 

- загально-наукові 

методологічні принципи; 

- довідково-пошуковий апарат; 

- принципи патентознавства 

- способи одержання наукової 

та професійної інформації; 

- джерела одержання потрібної 

інформації 

- створювати фонд першоджерел і 

вторинної інформації; 

- використовувати пошуково-

довідковий апарат; 

- розробляти плани та 

здійснювати експериментальні 

дослідження; 

- оформляти дослідницьку роботу 

у вигляді доповідей, тез, статей, 

методичних матеріалів, 

бакалаврської дослідницької 

роботи; 

- обґрунтовувати висновки своїх 

спостережень, вносити  пропозиції 

щодо удосконалення 

медсестринської діяльності в ЗОЗ. 

дослідної інформації; 

-оперативність передачі 

інформації. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

примножувати 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. 

Знати: 

- сутність  поняття “цінність”, 

їх критеріїв 

- їєрархія цінностей, цінності  

- цивілізацій 

- основні цінності людей, 

сучасні цінності українського 

народу 

 

Вміти: 

- застосовувати загальнолюдські  

та національні цінності. 

- порівнювати факти та 

діяльність історичних осіб, 

оцінювати їх діяльність з 

позиції загально-людських 

цінностей.  

- визначати особисту позицію 

щодо різних питань історії 

медицини 

Виявляти інтереси, потреби, 

суперечності в позиціях окремих 

осіб, виявляти їхню роль 

Ідентифікувати себе, інших осіб в 

історичному процесі, спираючись на 

систему цінностей 

 Оцінна діяльність, робота з 

предметами – носіями  

цінностей 

 

Здатність планувати і 

проводити наукові 

дослідження, готувати 

результати наукових робіт 

до оприлюднення. 

Знати: 

- принципи проведення 

наукового пошуку; 

- основні вимоги до 

оформлення наукових робіт 

Вміти: 

- збирати і аналізувати інформацію 

з наукових вітчизняних та 

іноземних джерел 

- використовувати сучасні методи 

наукових досліджень 

- аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати 

наукових досліджень 

Вибір виправданих комунікативних 

засобів у професійному середовищі 

Використання іноземної мови для 

збору інформації з іноземних джерел 

Проведення власних наукових 

досліджень, аналіз результатів 

та формулювання висновків  

Створення власних наукових 

суджень 

 



 

 

- використовувати сучасні 

статистичні методи обробки 

результатів наукових досліджень 

- здійснювати оформлення 

наукових робіт відповідно до 

вимог; використовувати сучасні 

методи інформаційних та 

інноваційних технологій 

- доносити професійні знання, 

власні обґрунтування і висновки 

до фахівців і широкого загалу 

Здатність використовувати 

у фаховій діяльності знання 

з інших гуманітарних та 

соціальних наук, вміння 

аналізувати, оцінювати і 

прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й 

соціальні події та явища, 

роль особи  в історії 

медицини 

Знати: 

- історичні факти, явища, 

процеси 

- методи індукції, дедукції, 

установлювати причинно-

наслідкові зв'язки 

Вміти: 

- аналізувати, синтезувати та 

узагальнювати 

- осмислювати навчальний 

матеріал, виділяти в ньому 

головне (аналіз, синтез, 

узагальнення, класифікація) 

- визначати причини, сутність, 

наслідки та значення 

Визначати роль людського фактору 

Визначати роль конкретної людини, 

групи людей в історії 

Здатність застосовувати 

прийоми індукції та 

дедукції, формулювати 

висновки. 

Знання основних сучасних 

положень фундаментальних 

наук стосовно походження, 

розвитку та будови 

Всесвіту, здатність їх 

застосовувати для 

формування світоглядної 

позиції. 

Знати: 

основні сучасні положення 

фундаментальних наук 

стосовно походження, розвитку 

та будови Всесвіту 

Вміти: 

- формувати культурне 

середовище щодо задоволення 

потреб населення 

 

Вибір виправданих комунікативних 

методів відповідно до потреб 

культурного середовища 

Створення просвітницької 

програми 

Популяризація національних 

надбань і традицій вищої 

школи 

Здатність коментувати, 

анотувати або редагувати 

тексти і документи 

відповідно до певних 

критеріїв; представити 

результати наукових 

досліджень в друкованій 

формі, проводити їх 

презентацію.  

Знати: 

Риси, деталі, ознаки, стани 

історичних подій та явищ. 

Історичні факти та поняття 

Поняття, судження, умовиводи, 

оцінки, висновки 

 

Усно і письмово реконструювати 

образи минулого у вигляді опису, 

оповідання, образної 

характеристики 

Усно і письмово викладати 

історичні поняття  через 

пояснення, доведення, міркування 

 

Пояснювати зв'язки і тенденції  

історичного розвитку.  

За допомогою фактів доводити 

судження.  

Давати узагальнювальну 

характеристику 

 

Робити опис на основі 

наочності. 

Переказувати художньо 

образний текст 

Використ. різні джерела 

інформації, виокремлювати 

історичну інформацію. 

 



 

 

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п. 

 
Назва змістових модулів та тем 

Обсяг навчальних занять 
(год.) 

Усього Лекції 
Семін. 

заняття 
СРС 

Модуль 1. Історія медицини та медсестринтсва  

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

1 Вступ. Історія медицини, як наука і 

предмет викладання. Історія становлення 

і розвитку ЧМФК 

4 

 

2 

 

2  

 

2 Медицина первісного суспільства 6 2  4 

3 Особливості медицини країн 

Стародавнього Світу (ІV тис. до н.е. – V 

ст. н.е.). 

10 4 2 4 

4 Медицина епохи Середньовіччя. 10 4 2 4 

5 

 

Медицина в країнах Західної Європи в 

епоху Відродження (ХV- ХVІІ ст.) 

10 2 2 6 

6 Медицина на землях України у період 

ХІV- ХVІІ ст. 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 Усього за змістовим модулем 1 48 16 10 22 

Змістовий модуль 2. Історія медицини та медсестринства 

(ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) 

7 Історія медицини та медсестринства  

країн світу нового часу ХVІІІ – ХІХ ст. 

8 2 2 4 

8 Вітчизняна медицина в XVIII – XIX ст. 10 2 2 6 

9 Історія медицини країн світу у Новітній 

період ХХ – поч. ХХІ ст. 

8 2 2 4 

10 Міжнародне співробітництво в області 

медицини й охорони здоров’я 

6 2  4 

11 Особливості розвитку медицини в 

Україні в різні періоди Новітньої історії. 

10 2 2 6 

 Усього за змістовим модулем 2 42 10 8 24 

Усього за курс навчання: 90 26 18 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

І семестр 

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

1. Вступ. Історія медицини, як наука і предмет викладання. Історія 

становлення і розвитку ЧМФК 

2 

2. Медицина первіснообщинного ладу (3 млн. –V тис. до н.е.). 2 

3. Медицина Стародавнього Єгипту, Індії та Китаю 2 

4. Медицина трипільців, скіфів та слов’янських племен 2 

5. Медицина Візантійської імперії та середньовічної Європи 2 

6. Особливості розвитку медицини Київської Русі 2 

7. Медицина в країнах Західної Європи в епоху Відродження (ХV- 

ХVІІ ст.) 

2 

8. Медицина на землях України у період ХІV- ХVІІ ст. 2 

Усього змістовий модуль 1                                                     16 

Змістовий модуль 2. Історія медицини та медсестринства 

(ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) 

9. Історія медицини та медсестринства  країн світу Нового часу ХVІІІ – 

ХІХ ст. 

2 

10. Вітчизняна медицина в XVIII – XIX ст. 2 

11. Історія медицини країн світу у Новітній період ХХ – поч. ХХІ ст. 2 

12. Міжнародне співробітництво в області медицини й охорони здоров’я 2 

13. Особливості розвитку медицини в Україні в різні періоди Новітньої 

історії. 

2 

 Усього змістовий модуль 1                                                     10 

 Усього за курс навчання: 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

І семестр 

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

1.  Історія становлення і розвитку ЧМФК 2 

2.  Медицина Стародавньої Греції та Стародавнього Риму 2 

3.  Історія медицини Київської Русі. 2 

4.  Медицина в країнах Західної Європи в епоху Відродження (ХV- 

ХVІІ ст.) 

2 

5.  Медицина на землях України у період ХІV- ХVІІ ст. 2 

Усього змістовий модуль 1                                                     10 

Змістовий модуль 2. Історія медицини та медсестринства 

(ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) 

6.  Історія медицини та медсестринства  країн світу Нового часу ХVІІІ – 

ХІХ ст. 

2 

7.  Вітчизняна медицина в XVIII – XIX ст. 2 

8.  Історія медицини країн світу у Новітній період ХХ – поч. ХХІ ст. 2 

9.  Особливості розвитку медицини в Україні в різні періоди Новітньої 

історії. 

2 

Усього змістовий модуль 2 8 

Усього за курс навчання: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1.  Первісна традиційна медицина народів світу.  4 
2.  Медицина в країнах Стародавньої Месопотамії 4 
3.  Медицина народів Середньовічного Сходу 4 
4.  Середньовічний Китай 6 
5.  Медицина на землях України у період ХІV- ХVІІ ст. 4 
6.  Історія медицини та медсестринства  країн світу нового часу ХVІІІ 

– ХІХ ст. 

4 

7.  Вітчизняна медицина в XVIII – XIX ст. 6 
8.  Історія медицини країн світу у Новітній період ХХ – поч. ХХІ ст. 4 
9.  Міжнародне співробітництво в області медицини й охорони 

здоров’я 

4 

10.  Особливості розвитку медицини в Україні в різні періоди Новітньої 

історії. 

6 

 Усього 46 

 

  



 

 

VIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(презентація, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 
1. Виступи на засіданні науково-студентському гуртку. 

2. Участь у конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

4. Підготовка пошукових, дослідницьких й аналітичних робіт на теми: 
 

− Пошукова інформаційна робота на тему: «Лікарська діяльність Авіцени» 

− Пошукова робота «Медицина Стародавньої Греції» 

− Пошукова робота «Наукові відкриття в медицині у просвітницьку епоху (XVIII 

ст.)» 

− Дослідницька робота « Історія медицини Української козацької держави (1648-

1783р.)». 

−  Презентація на тему: «Наукові відкриття в медицині у просвітницьку епоху 

(XVIII ст.)». 

−  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)».  

−  Пошукова інформаційна робота на тему: «Основні напрями розвитку 

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

Громашевський» 

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

XIX ст.» 

− «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: медична генетика  

(Т.П. Лисенко, М.І. Вавілов)» 

− Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

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

− Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

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

− Дослідницька робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

мікробіологія (Д.К. Заболотний)».  

− Пошукова робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної  науки: 

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

− 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)».  

− Пошукова робота «Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки: 

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

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

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

− Дослідницька робота «Митрополит Петро Могила. Внесок у розвиток 

медицини».  

− Пошуково-інформаційна робота «Галілео Галілей - винаходи, які 

використовують ще й сьогодні». 

− Пошуково-інформаційна робота «Флоренс Найтінгейл – засновниця наукової 

підготовки медичних сестер». 

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

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



 

 

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

розвиток медицини». 

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

− Аналітична робота «Медсестринство в Європі та США».  

 

  



 

 

VІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Історія медицини як наука та предмет викладання.  

Історія медицини як наука й предмет викладання. Її мета, завдання, методи 

вивчення. Джерела вивчення історії медицини на різних етапах розвитку 

людського суспільства, їхня характеристика й значимість.  

Періодизація й хронологія всесвітньої історії. Зв'язок медицини із суспільно-

економічним розвитком суспільства, філософським світоглядом, рівнем розвитку 

наук у різні періоди історії людського суспільства. Роль медицини в людському 

суспільстві й можливі перспективи подальшого її розвитку.  

 

Тема 2. Медицина первісного суспільства. 

Періодизація й хронологія первісної історії: етапи еволюції людини, умовні 

хронологічні рамки епохи, епохи розвитку людського суспільства, періоди 

первісної ери.  

Історичні джерела, використовувані для вивчення й реконструкції первісного 

суспільства: палеопатологія, палеоботаніка, палеопсихологія, археологія, 

палеоантропологія та ін. Проблема реконструкції первісної історії.  

Основний зміст різних періодів первісної історії, їхніх досягнень. Зміст 

лікування в первісному суспільстві в період його: становлення; розквіту; занепаду.  

Сучасні уявлення про походження людини. Проблема зародження медицини 

в людському суспільстві. Захворювання давніх людей. Міфологема золотого віку та 

її спростування.  

Матрилінійна організація роду. Рання родова громада мисливців, збирачів, 

рибалок. Раціональні способи колективного лікування: використання лікарських 

засобів рослинного, тваринного та мінерального походження, піклування про дітей, 

допомога при пологах та травмах, зупинка кровотечі, кровопускання, трепанація 

черепа, ампутація. Виготовлення інструментів для лікування (з каменю, кісток, 

риб'ячої луски). Розвиток гігієнічних навичок: штучні житла, термальна обробка 

їжі, поховання.  

Зародження релігійних вірувань (анімізм, тотемізм, фетишизм, магія). Пізня 

родова громада тваринників і землеробів. Перехід до відтворюючих форм 

господарства. Зміна раціону харчування. Ріст інфекційних захворювань, епідемії. 

Розвиток гігієнічних навичок і звичаїв. Поєднання колективного лікування і 

знахарства. Зародження приватної власності, класів, складання державності. 

Патріархат і матріархат. Первісна сусідська громада. Розширення сфери лікарських 

засобів і прийомів емпіричного лікування. Хірургічні техніки. Хірургічні 

інструменти (мідь, бронза, залізо). Наркотичні і п'янкі засоби.  

Роль становлення й розвитку лікування в первісному суспільстві для 

розвитку сучасної наукової медицини.  

Традиційна медицина народів світу.  

Народне лікування в аборигенів Австралії, Азії, Америки, Африки, Океанії.  

Народна медицина як джерело традиційної та наукової медицини.  

Українська народна медицина.  

 

  



 

 

Тема 3. Особливості медицини країнах Стародавнього Світу (IV тис. до 

н.е. – V ст. н.е.).  

Характеристика епохи. Поняття «цивілізація». Передумови цивілізаційного 

процесу. Виникнення перших (ранніх) рабовласницьких цивілізацій: в Месопотамії 

і Єгипті, Індії, Китаї, Східному Середземномор'ї.  

Загальні риси лікування в рабовласницьких державах: винахід писемності (з 

IV тис. до н.е.) і створення перших текстів медичного змісту (з кінця III тис. до 

н.е.); формування двох напрямків лікарської практики: емпіричного лікування, 

заснованого на практичному досвіді народу, і культового (теургічного) лікування, 

заснованого на релігійних віруваннях; розвиток уявлень про походження хвороб 

(пов'язаних із природою, морально-етичних, релігійно-містичних); підготовка 

лікарів (сімейна традиція, навчання в школах при храмах);створення 

найважливіших санітарно-технічних споруджень, розвиток гігієнічних навичок і 

традицій; розвиток класового підходу до лікування; формування основ лікарської 

етики; розвиток взаємних впливів і наступності в області лікування між різними 

древніми цивілізаціями.  

Медицина в країнах Стародавньої Месопотамії (Шумер, Вавілонія. 

Ассирія). Історичний розвиток регіону. Джерела інформації про лікування. 

Винайдення клинопису. Давньошумерські лікарі. Позитивні знання Вавілонії та 

Ассирії (іригація, ремесла, архітектура, лікування, математика, астрономія). 

Міфологічні уявлення і медична діяльність. Два основних напрямки в лікуванні. 

Правові аспекти діяльності лікаря в Законах Хамурапі. Лікарська етика. 

Організація медичної справи (приміщення для хворих при храмах). Медична 

освіта. Санітарно-технічні споруди. Гігієнічні традиції.  

Медичні знання в Стародавньому Єгипті. Періодизація і хронологія 

історії і лікування Стародавнього Єгипту. Джерела інформації про лікування. 

Основні давньоєгипетські медичні тексти (папіруси). Лікарська спеціалізація: 

вживання ліків рослинного та тваринного походження, дієтетика, оперативне 

лікування, допомога при пологах, лікування жіночих і дитячих захворювань, 

лікування зубів. Гігієнічні навички. Санітарний благоустрій давньоєгипетських 

міст. Храмова медицина. Розвиток магічних практик. Техніка бальзамування. 

Характерні риси давньоєгипетської культури і медицини: вчення про безсмертя 

душі та культ мертвих, ієрогліфічна писемність, іригаційне землеробство, розвиток 

ремесла, позитивних знань та астрономії, математики, медицини. Міфологія і 

медицина. Особливості природничо-наукових знань давніх єгиптян. Уявлення про 

будову людського тіла, поняття про здоров’я та захворювання. Розвиток медичної 

освіти. Давньоєгипетські лікарі. Захворювання давніх єгиптян, розповсюдженість 

інфекційних хвороб.  

Розвиток медичних знань в Стародавній Індії. Періодизація і хронологія 

історії і лікування давньої Індії. Джерела інформації про лікування. Медицина в 

арапський, ведичний і класичний періоди. Найдавніші санітарно-технічні споруди 

арапської цивілізації. Палеоантропологічні знахідки. Священні книги стародавніх 

індійців, як джерела знань про хвороби. Йога. Соціальна структура 

давньоіндійського суспільства і лікування. Мистецтво лікування. Вчення про ліки. 

Уявлення про будову людського тіла. Оперативні методи лікування. Гієнічні 

традиції. «Закони Ману» про особисту гігієну. Організація медичної справи. 

Благоустрій міст, лікувальні заклади при буддійських храмах. Медична освіта. 

Лікарська етика.  



 

 

Давньокитайська медицина. Джерела інформації про медицину в 

Стародавньому Китаї. Людина і космос в філософії і культурі давнього Китаю. Інь і 

янь. Вчення про п'ять стихій. Теорія 9 давньокитайської медицини. Уявлення про 

будову людського тіла. Діагностика. Вчення про пульс. Чжень-цзю терапія. 

Передача медичних знань. Лікарські засоби давньокитайської медицини. 

Профілактичний напрямок в давньокитайській медицині. Дихальна гімнастика, 

масаж. Варіоляція.  

Медицина в Стародавній Греції. Періоди історії Стародавньої Греції. 

Основні етапи розвитку медицини. Критомікенська культура. Класична Греція. 

Джерела інформації. Санітарно-технічні споруди цивілізації на о. Крит. Поеми 

Гомера „Іліада" та «Одісея». Особливості розвитку науки в Стародавній Греції. 

Зв'язок античної науки, медицини і філософії. Здоров'я як рівновага усіх якостей і 

сил організму. Культ Асклепія. Храмова і емпірична медицина. Медичні школи: 

родоська, кротонська, сицилійська, кнідська, коська. Гіппократ, його життя і 

діяльність. Теорія життєвих соків. "Гіппократівський збірник", його структура і 

зміст. Лікарська етика давньогрецьких лікарів («Клятва»). Медицина 

елліністичного періоду. Елліністична культура. Особливості елліністичної науки і 

медицини. Наукова школа Аристотеля. Вчення Аристотеля про чотири елементи. 

Використання класифікації як наукового методу. Олександрійська наукова школа. 

Мусейон. Олександрійська бібліотека. Розвиток медичних знань. Анатомія і 

хірургія. Анатомічні розвідки Герофіла. Еразистрат і його вклад в розвиток 

анатомії та фармації.  

Медицина в Стародавньому Римі. Періодизація і хронологія. Джерела 

інформації з історії і медицини Стародавнього Риму. Літературні пам'ятники і 

археологічні дані. Санітарно-технічні споруди. Санітарна справа. Особливості 

наукового знання і освіти в епоху Римської імперії. Медичні енциклопедії: Авла 

Корнелія Цельса, Діоскорида. Воєнна медицина.. Розвиток медичної справи в 

містах. Медичні школи. Спеціалізація. Гален і галенізм в історії медицини: 

біографічні дані, вивчення анатомії і фізіології Галеном, помилки Галена. 

Становлення християнства, його вплив на розвиток медичної діяльності. Притулки, 

перші лікарні, догляд за немічними і хворими.  

 

Тема 4. Медицина епохи Середньовіччя. 

Характеристика епохи. Фундаментальні характеристики європейського 

феодалізму. Проблема періодизації середньовічної історії.  

Медицина в Візантійській імперії. Особливості візантійської культури і 

медицини. Джерела інформації. Християнство і його роль в розвитку науки й 

медичної справи в імперії. Візантійська наука і релігія. Школи і освіта. Алхімія. 

Орибасій і пізньоантичний енциклопедизм. Аецій Амідський, Олександр 

Тралеський, Павло Егінський. Монастирські лікарні і лікарська справа. Перші 

громади ченців-аскетів, монастирські притулки для прочан, притулки для калік та 

хворих, сирітські притулки, дитячі притулки, притулки для вдів, притулки для 

престарілих. Перша велика християнська лікарня в Кесарії (370 p.). Лікарня при 

монастирі Пантократора в Константинополі (XII ст.). Лікарська етика. Роль 

візантійської культури в збереженні традицій античної медицини.  

 

  



 

 

Медицина народів середньовічного Сходу. Духовне життя в арабомовних 

Халіфатах. «Будинки мудрості» і «Спілки просвітлених». Особливості розвитку 

медицини у зв’язку з розвитком математики, алхімії, астрономії та інших наук. 

Медичні школи, аптеки, лікарні. Видатні медики арабомовних Халіфатів: Абу ібн 

Закарійа Ар-Рази, Ібн ал-Хайсам, Алі ібн Іса, Ібн ан-Нафіс, Ібн Аббас аз-Захраві. 

Абу Али ібн Сіна і його „Канон лікарського мистецтва".  

Медицина в Західній Європі. Історичний та соціально-культурологічний 

контекст епохи. Характеристика періодів раннього, розвиненого й пізнього (епохи 

Відродження) Середньовіччя в Західній Європі. Епідемічна обстановка в Західній 

Європі в середні століття. Епідемія прокази. Організація карантинних заходів. 

Перші лепрозорії. Поява і зростання середньовічних міст. Санітарний стан міст. 

Притулки при церквах і монастирях. Середньовічні 10 монастирські лікарні. 

Релігійні братства і їх турбота про хворих. Світські лікарні. Салернська медична 

школа. Збереження античної медичної традиції в школі м. Салерно. Анонімний 

анатомічний трактат салернської школи. Від шкіл до університетів: Болонський 

університет, Оксфордський, Кембріджський, Паризький, Падуанський та ін. 

„Анатомія" Мондіно де Люччі. Вплив пануючої релігійної філософії (схоластики) 

на розвиток медичної науки, практичної медицини й медичної освіти. Особливості 

розвитку хірургії. 

Медицина середньовічної України-Руси.  
Періодизація й хронологія історії середньовічної Русі. Характерні риси 

історії Київської Русі, феодальних князівств періоду монголо-татарської навали, 

Московської держави. Пам'ятники російської писемності медичного змісту 

(травники, лікувальники, «Руська правда», «Києво-Печерський патерик», «Ізборник 

Святослава», «Галиново на Іппократа», «Аристотелеві врата» та ін.).  

Особливості розвитку лікування в Київській Русі. Розвиток народної 

медицини (спеціалізація лічців, широке використання специфічних для Русі 

лікарських засобів рослинного, тваринного й мінерального походження, російська 

парова лазня). Становлення монастирської медицини. Відомі монахи-лічці 

(Алімпій, Агапіт). Зародження лікарської етики. Представники світської медицини 

Київської Русі.  

Особливості медицини періоду татаро-монгольського ярма.  

Значення медицини середньовічної Русі для подальшого розвитку 

вітчизняної медицини.  

Середньовічний Китай.  
Розвиток традиційного лікування. Створення перших державних шкіл 

традиційної медицини. Перші ілюстровані трактати з традиційної китайської 

чжень-цзю терапії. Перші бронзові фігури для навчання. Класичні трактати з 

лікознавства. Тібетська медицина: становлення і розвиток. Канон тібетської 

медицини «Чжудши».  
 

Тема 5. Медицина в країнах Західної Європи в епоху Відродження 

(ХV- ХVІІ ст.) 
Зародження гуманістичного напрямку. Медична література в епоху 

Відродження. Популярні посібники з медицини. Диференціація медицини. 

Становлення анатомії як науки. Мистецькі студії та медицина. Анатомічні 

щоденники Леонардо да Вінчі. Падуанський університет в XVI ст. Андреас Везалій 

і його праці. Становлення фізіології як науки (Ф.Бекон, Р.Декарт, М.Сервет, 



 

 

У.Гарвей). Ятрофізика, ятромеханіка. С.Санторіо, Дж. Бореллі. Зародження 

клінічної медицини, клінічного викладання. Ятрохімія. Медична система 

Парацельса. Розвиток хірургії. Цехова організація хірургів-ремісників. Амбруаз 

Паре і його «Хірургічні інструменти та анатомічні малюнки». Джироламо 

Фракасторо і його праця „Про контагій, контагійні захворювання і лікування".  
 

Тема 6. Медицина на землях України у період ХІV- ХVІІ ст. 

Періодизація й хронологія історії українських земель у період ХІV- ХVІІ ст. 

Характерні риси української історії литовсько-польської доби. Пам'ятники 

писемності медичного змісту (травники, лікувальники та ін.).  

Особливості розвитку лікування на українських землях, що входили до 

складу різних середньовічних держав. Розвиток народної медицини (спеціалізація 

лічців, широке використання специфічних для лікарських засобів рослинного, 

тваринного й мінерального походження, російська парова лазня). Розвиток 

монастирської та світської медицини. Роль православних братству становленні 

лікувальних закладів. Медицина на Запорізькій Січі. 
 

Тема 7. Історія медицини та медсестринства  країн світу нового часу 

ХVІІІ – ХІХ ст. 

Періодизація й хронологія Нового часу. Характеристика періодів молодого й 

зрілого капіталізму. Наслідки наукової та промислової революції, як система 

політичних, економічних, соціальних, інституціональних, культурних подій. 

Характеристика французького матеріалізму як філософського фундаменту для 

розвитку медицини. Французькі лікарі-матеріалісти (Анрі Леруа, Жюльєн Ламетрі, 

П’єр Кабаніс). Великі природничо-наукові відкриття XVІІІ-XІX ст. і їхнє значення 

для розвитку подальших поглядів на природу.  

Гігієна і громадське здоров'я. Становлення професійної патології: Б. 

Рамаццині. Розвиток суспільної гігієни в Англії: Дж. Саймон. Становлення 

експериментальної гігієни: М Петтенкофер.  

Нормальна анатомія. Введення анатомічних розтинів в викладання 

медицини в Західній Європі. Лейденська анатомічна школа. Ф Рюйш. 

Диференціація анатомії (анатомія людини, гістологія, ембріологія, антропологія). 

Становлення ембріології.  

Загальна патологія (патологічна анатомія і патологічна фізіологія). 

Макроскопічний період. Зародження патологічної анатомії. Пошуки субстрату 

захворювання. Вчення Дж.Морганьї про локалізацію захворювання. Спроба 

класифікації тканин. Тканинна патологія. Мікроскопічний період. Гуморальна 

направленість К.Рокитанського і його праця «Посібник з патологічної анатомії».  

Гістологія. Перший мікроскопічний прилад – Г. і 3. Янсени (1590 p.). 

Оптичний прилад Галілео Галілея. Перше використання в природознавстві (Роберт 

Гук). Марчелло Мальпігі (гістологія, ембріологія, ботаніка, відкриття капілярів). 

Антоні ван Левенгук, його короткофокусні лінзи. М.Ф.К.Біша (21 тканинна 

система). Клітинна теорія будови організмів. Ботанік М. Шлейден і зоолог Т. 

Шванн. Розвиток цитології як окремої науки. Ембріологія. Основні закони 

ембріогенезу, порівняльна і еволюційна ембріологія. 

Медична мікробіологія. Емпіричний період. Епідемії холери, тифу, чуми. 

Значення введення мікроскопічних досліджень (Антоні ван Левенгук) і створення 

клітинної теорії (Матіас Шлейден і Теодор Шванн) для розвитку медичної 



 

 

мікробіології. Емпіричні методи боротьби з епідеміями чуми, віспи, сибірської 

виразки та інших інфекційних захворювань. Відкриття першої вакцини в історії 

людства. Едвард Дженнер – англійський лікар, засновник віспощеплення. 

Відкриття методу вакцинації. Запровадження віспощеплення.  

Експериментальний період. Диференціація мікробіології. Л. Пастер – 

засновник наукової мікробіології та імунології. Перші антирабічні станції. 

Пастерівський інститут в Парижі. Розвиток бактеріології. Р. Кох, його досліди з 

етіології сибірської виразки, ранових інфекцій, відкриття збудників туберкульозу 

та холери. Значення успіхів мікробіології для розвитку хірургії, вчення про 

інфекційні захворювання та профілактичну медицину.  

Фізіологія та експериментальна медицина. Експериментальний період.     

Р. Декарт, А. Галлєр, Л. Гальвані, Ф. Мажанді, К. Бернар.  

Клінічна медицина (внутрішні хвороби). Запровадження клінічного 

викладання. Г. Бурхааве – лікар, ботанік, хімік. Його вчення про розпізнавання та 

лікування захворювань. Перші методи та прилади фізичного обстеження хворого. 

Історія створення термометру (Д.Фаренгейт, Р.Реомюр, А.Цельсій). Запровадження 

термометрії в клінічній практиці. Відкриття перкусії (Л. Ауенбруггер, Ж.Корвізар). 

Відкриття безпосередньої аускультації: Р.Т. Лаєннек. Відкриття стетоскопу. 

Впровадження методів перкусії та аускультації в медичну практику. 

Інструментальні, фізичні та хімічні методи лабораторної та функціональної 

діагностики: ендоскопія, рентгенівський метод, апарат Ріва-Роччі для вимірювання 

артеріального тиску, електрокардіограф В. Ейнтховена, радіоактивні методи, 

електроенцефалографія. Диференціація клініки внутрішніх захворювань. 

Терапевтичний нігілізм. 
 

Тема 8. Вітчизняна медицина в XVIII – XIX століття. Соціально-

економічна характеристика XVIII – XIX ст.. Становлення медичної справи на 

українських землях у зв'язку з реформами XVIII- ХІХ ст. Поява й розвиток 

земської медицини в другій половині XIX ст. Основні принципи земської 

медицини. Розвиток медичної освіти, в тому числі на Україні (Єлисаветградська 

медико-хірургічна школа, Львівський медичний колегіум, Києво-Могилянська 

академія). Подальша диференціація медичних наук. Внесок учених у розвиток 

медицини. Вчення про цілісність і єдність організму: М.Я. Мудров, І.Є. 

Дядьковський, С.П. Боткін., Г.А. Захар’їн. П.А.Загорський – засновник першої 

вітчизняної анатомічної школи. Анатомічний театр в Університеті св. Володимира. 

Вивчення фізіології окремих систем і функцій організму. А.М. Филомафітський – 

засновник першої вітчизняної фізіологічної школи (фізіологія дихання, травлення, 

переливання крові, експериментальне дослідження дії снодійного), автор першого 

вітчизняного підручника з фізіології. Теорія нервізму та формування основ 

нейрогенної теорії. І.М. Сєченов та його вклад у вивчення фізіології ЦНС, дихання 

й газів крові, обмін речовин, фізіології праці. Становлення експериментальної 

медицини. Перші клініко-фізіологічні лабораторії. I.П. Павлов – засновник вчення 

про умовні рефлекси та вищу нервову діяльність. Створення кафедр патологічної 

анатомії в українських університетах. Становлення патологічної фізіології як науки 

та предмету викладання. Українська школа патофізіології. Д. Самойлович – 

засновник вітчизняної епідеміології, чумолог. Контагіозна теорія поширення чуми. 

Система протичумних заходів, використання дезінфікуючих засобів. Розвиток 

вчення про захисні сили організму: клітинна (фагоцитарна) теорія імунного захисту 



 

 

(І. Мечников). Розвиток вірусології (Д. Івановський). В.П. Образцов (метод 

глибокої ковзної пальпації живота). Становлення клініко-експериментального 

напрямку у медицині (С.П. Боткін). Розвиток хірургії в українських університетах. 

Створення топографічної (хірургічної) анатомії М.І. Піроговим. Становлення 

військово-польової хірургії. Світові пріоритети українських хірургів: пересадка 

шкіри (О.Яценко), переливання дефібринованої крові у воєнно-польових умовах 

(С.Коломнін), операція на живому серці (А.Підріз), холецистоєюностомія в один 

прийом (Н.Монастирський), пластичні операції при туберкульозі кісток ступні та 

гомілковостопного суглобу (М.Волкович). Запровадження В.Стефанським інтубації 

замість трахеотомії. 

Хірургія. Чотири проблеми хірургії на початку нового часу: відсутність 

знеболювання, ранева інфекція та сепсис, крововтрати, відсутність наукових основ 

оперативної техніки. Наркоз. Історія відкриття наркозу: ефірного, хлороформного. 

Антисептика і асептика. Емпіричні методи боротьби з раневою інфекцією 

(І.Земмельвейс). Відкриття методів антисептики (Дж. Лістер) і асептики (Е. 

Бергман, К. Шиммельбу Удосконалення техніки оперативних втручань (Л.Гейстер, 

Д. Гунтер). Становлення військово-польової хірургії (Д.Ларрей). Переливання 

крові. Відкриття груп крові (К.Ландштейнер, Я. Янський). Досягнення хірургії в 

зв'язку з великими науковими відкриттями XIX ст. Розвиток черевної хірургії 

(Т.Більрот, Т.Кохер). Пересадка тканин і органів.  
 

Тема 9. Історія медицини країн світу у Новітній період ХХ – поч. ХХІ ст. 

Характеристика епохи Новітньої історії. Науково-технічні досягнення 

(автоматизація й роботизація в різних сферах діяльності, освоєння космосу й 

глибин океану, електрифікація, розвиток ядерної енергетики, поява телебачення, 

кіно, широке впровадження інноваційних інформаційних технологій (Інтернет), 

розвиток засобів зв'язку (супутникова, мобільна, телефонна, оптична), підвищена 

мобільність людини, здатність переміщатися фізично й віртуально, поява 

портативних носіїв інформації, штучного інтелекту, лазерні, напівпровідникові, 

світодіодні технології, створення електронної, процесорної й мікропроцесорної 

техніки, інші досягнення). Досягнення в області біології й медицини (відкриття 

структури ДНК і генетичного коду, генна інженерія, відкриття антибіотиків 

клонування органів і живих істот, трансплантація тканин і органів, створення 

високотехнологічної діагностичної апаратури, створення 13 штучних тканин, 

органів, суглобів, космічна медицина, кріомедицина, телемедицина, перемога над 

епідеміями більшості смертоносних інфекцій, застосування інноваційних 

технологій у хірургії (видалення частини й усього органа, зшивання судин і нервів, 

застосування лазера, косметичні операції й ін.), інші досягнення).  
 

Тема 10. Міжнародне співробітництво в області медицини й охорони 

здоров'я (Всесвітня організація охорони здоров’я, Міжнародна організація 

Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та ін.). Нобелівські лауреати ХХ 

століття в області медицини й фізіології.  

 

Тема 11. Особливості розвитку медицини в Україні в різні періоди 

Новітньої історії: у міжвоєнний період (1918-1940 р.); у період Другої світової 

війни ( 1941- 1945 р.); у радянський період (1945-1990); у період незалежності 

України ( з 1991 р. і по теперішній час).  



 

 

ІX. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Основними методами та формами навчання є: 

- лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних 

технологій;  проблемні лекції,  бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції-прес-

конференції; 

- семінарські заняття: висвітлення типових завдань; ділова гра; робота у 

групах, робота над індивідуальними завданнями; 

- організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами – виконання традиційних домашніх 

завдань, бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що полягає у 

самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до 

цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі 

наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, 

тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у міжвузівських, 

всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 

 

  



 

 

Х. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 
Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення вибіркової дисципліни «Історія медицини та медсестринства» є: 

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 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. 

ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти; розробляти 

індивідуальні траєкторії розвитку здобувачів освіти. 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми вибіркової дисципліни «Історія медицини та 

медсестринства»  та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в 

умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації 

освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна участь на семінарських заняттях; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- письмовий контроль 

- індивідуальне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- участь в НДРС 

Передбачені наступні форми контролю успішності студентів: 

І. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому 

семінарському занятті та включає перевірку знань теоретичного та практичного 

матеріалу, який вивчали під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Контроль проводять методом фронтального усного опитування. 

ІІ. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на семінарських заняттях 

з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Поточний контроль 



 

 

проводиться у формі усного опитування та виконання письмових завдань (тестування, 

історичні диктанти). По завершенню вивчення навчального розділу кожного змістового 

модуля  проводиться письмова контрольна робота. 

ІІІ. Підсумковий контроль – залік здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни, базується на результатах оцінювання поточної навчальної діяльності 

студентів, які повністю виконали навчальну програму дисципліни – відвідували всі 

аудиторні навчальні заняття  та набрали за результатами поточної навчальної діяльності 

кількість балів, не меншу 60 % від максимальної суми балів за модуль (не менше 120 

балів). 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Історія медицини та медсестринства» 

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». 

 

  



 

 

ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів 

в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи організації 

освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Положення про 

систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти Чернівецького медичного 

фахового коледжу за європейською кредитно-трансферною системою організації 

освітнього процесу».  

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, кількістю балів отриманих за модульні 

контрольні роботи та кількістю балів за виконання індивідуальних завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальних 

завдань – 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

 

Порядок нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій 

та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за 

певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів проводиться на семінарських заняттях. Студент 

отримує бали за певну навчальну діяльність протягом засвоєння модуля (робота на 

семінарському занятті, опрацювання матеріалу самостійної роботи, написання 

контрольних робіт, виконання та захист індивідуальних завдань тощо). 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля. 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття у 

повному обсязі, правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді факти, 

висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; дає вичерпано точні та ясні 

відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без жодної помилки. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, при доборі фактів припускається незначних помилок, власне 

ставлення студентом висловлюється але в аргументації зустрічаються окремі неточності, 

хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент порушує логіку викладу, 

відповідь недостатньо самостійна, аргументація слабка, є суттєві помилки в знанні 

фактичного матеріалу та висновках.  

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 



 

 

- оцінка “відмінно” – 21-20 балів;  

- оцінка “добре” – 19-17 балів; 

- оцінка “задовільно” – 16-14 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 13-0 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 200 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (9 тем) на максимальну кількість балів, що 

відповідають оцінці “відмінно” (21 балів), з додаванням максимальної кількості балів за 

ІСРС (11 балів, якщо студент виконав індивідуальну роботу). 

9 тем х 21 балів  = 189 бали + 11 балів  = 200 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 120 балів 

(табл. 1).  

Таблиця 1. Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ЕCTS 

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 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

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

відповідному аудиторному занятті.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає 11 балів 

(табл. 2).  

СХЕМА 2. Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента  в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню 

та повнота його розкриття 
4 



 

 

2 Відповідність оформлення 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
6 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за (ІДРС) не 

повинна перевищувати 200 балів. 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. Загальна кількість балів 

Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Таблиця 3. Оцінювання дисципліни «Історія медицини та медсестринства» 
Шкала оцінювання: національна та ECTS. Відповідність підсумкової семестрової 

рейтингової оцінки в балах  оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

 

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 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 

 

Таблиця 4. Конвертація балів ECTS у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості балів), яку повинен 

набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати 

студент 
«2» 

Результати оцінювання заліків проводяться за двобальною шкалою: «зараховано» 

або «не зараховано».  

На останньому тематичному заняття з дисципліни після завершення розгляду теми 

заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен студент групи 



 

 

набрав за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань 

(якщо такі є). 

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні заняття 

– лекції, практичні (семінарські) заняття (за наявності пропусків – своєчасно їх 

відпрацював), набрав загальну кількість балів під час вивчення навчальної дисципліни 

не менше 120 балів. 
Студент отримує оцінку «не зараховано», якщо він має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (лекцій, семінарських) та не набрав мінімальну кількість балів. 

Оцінка «зараховано», «не зараховано» вноситься викладачем до «Відомості обліку 

успішності», «Журналу обліку роботи академічної групи», «Індивідуального 

навчального плану студента» та «Залікової книжки». 

Відомість подається завідувачу відділення  в день проведення заліку або на 

наступний день. 

Студенту, який отримав оцінку «не зараховано», завідувач відділення видає 

направлення на ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни. 

Відпрацювання занять та підвищення балів студентами за направленням завідувача 

відділення повинно відбуватися в установленому порядку під час відпрацювання за 

графіком кафедри. Після відпрацювання пропущених занять завідувач відділення 

повинен видати студенту відомість, в яку викладач внесе відмітку про зарахування 

заліку. 

Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких 

закінчується заліком, є обов’язковою умовою для переведення студента на наступний 

семестр (рік) навчання. 

 

  



 

 

ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Методичне забезпечення:  

- робоча навчальна програма  

- підручники, посібники 

- конспекти лекцій 

- методичні вказівки та рекомендації до семінарських занять 

- методичні рекомендації СПРС 

- індивідуальні завдання 

- відеофільми, комп'ютерні презентації 

- банк тестів 

Матеріальне забезпечення 

- ноутбук 

- відео забезпечення фрагментів занять  
 

  



 

 

ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
1. Розкрийте питання: історія медицини та медсестринства як наука і предмет 

викладання.  

2. Охарактеризуйте джерела та принципи вивчення історії людства і медицини. 

3. Розкрите питання: історія медицини загальна та спеціальна.  

4. Проаналізуйте хвороби первісних людей.  

5. Охарактеризуйте розвиток медицини в період первісного ладу.  

6.  Висвітліть питання: медицина скіфів, трипілля, народів, що заселяли Україну. 

7.  Розкрийте зміст та значення народної гігієна і народного акушерства.  

8. Охарактеризуйте медицину Стародавнього Світу - Єгипту, Китаю, Індії. 

9. Розкрийте діяльність видатних лікарів-філософів: Гіппократа, Цельсія, Галея.  

10. Проаналізуйте медицину Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, 

середньовічної Європи).  

11.  Розкрийте питання: Авіцена - глава лікарів, найвидатніший вчений середніх 

віків. 

12.  Дайте аналіз схоластичної медицини Західної Європи часів Середньовіччя.  

13. Охарактеризуйте розвиток медицина Західної Європи епохи Відродження.  

14. Проаналізуйте розвиток медицини та медсестринства в XX і на початку XXI 

століть.  

15. Розкрийте боротьба з епідеміями інфекційних захворювань у XII-XVI ст.  

16. Дайте оцінку діяльності лікарів-новаторів: Парацельс, Френсіс Бекон, Андреас 

Везалій, Вільям Гарвей, Амбруаз Паре.  

17. Розкрийте історію сестринської справи Середньовіччя.  

18. Проаналізуйте медицину часів Київської Русі.  

19. Розкрийте питання: «Євпраксія-Зоя та її трактат «Алімма»».  

20. Охарактеризуйте цехову медицину.  

21. Висвітліть питання: «Центри формування медичної культури - Замойська 

академія, Острозька школа».  

22. Охарактеризуйте медичну допомогу в козацькому війську та організація 

шпиталів у Запорозькій Січі.  

23. Розкрийте питання: «Лейденська школа. Ятрохіміки».  

24. Охарактеризуйте винахід перкусії та аускультації. 

25.  Розкрийте питання: медицина на західноукраїнських землях. Перші 

дипломовані лікарі.  

26. Охарактеризуйте діяльність Андрея Крупинського та його роль у розвитку 

медицини в Західній Україні. 

27. Розкрийте діяльність Києво-Могилянської академії. Проаналізуйте вклад в 

розвиток медицини П.С.Могили.  

28. Висвітліть питання: «Прикази громадського опікування. Повітові лікарі».  

29. Розкрийте питання: «Відкриття клітини. Целюлярна патологія. 

Експериментальні дослідження». 

30.  Охарактеризуйте діяльність Флоренс Найтінгейл як засновниці наукової 

підготовки медичних сестер.  

31. Проаналізуйте питання створення Товариства Червоного Хреста, його 

значення у відкритті шкіл сестер милосердя.  

32. Охарактеризуйте роль медичних сестер у роки Кримської війни.  



 

 

33. Висвітліть питання історії медицини XIX століття. Земська медицина.  

34.  Охарактеризуйте медицину Стародавнього Світу - Греції, Риму.  

35.  Визначте основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки в XX і на 

початку XXI ст. 

36.  Розкрийте питання реформування сестринської справи та медсестринської 

освіти і перспективи вищої медсестринської освіти в Україні.  

37. Дайте оцінку медичної справи в Україні XVII та XVIII ст.  

38. Охарактеризуйте розвиток медицини від нового часу і до сьогодення . 

39. Розкрийте питання історії медицини XVII та XVIII ст. у Європі. Італійська 

медична школа.  

40. Охарактеризуйте розвиток медсестринства XIX ст. 

41. Проаналізуйте діяльність видатного українця-медика - Миколи Амосова.  

42. Розкрийте роль Д. Самойловича в підготовці медичних сестер на 

Миколаївщині. 

43. Охарактеризуйте медицину Візантії, Сходу, Тибету, середньовічної Європи;  

44. Охарактеризуйте історію медицини в епоху Відродження;  

45. Проаналізуйте медицину України часів Київської Русі;  

46. З’ясуйте яким був розвиток медицини на українських землях у середні віки.  

47. Розкрийте питання медичної справи в Україні XVII та XVIII ст.  

48. Охарактеризуйте історію медицини XVII та XVIII ст. у Європі. 

49. Дайте оцінку діяльності видатних вчених-медиків Швейцарії.  

50. Проаналізуйте прогрес сестринської справи та медсестринської освіти в 

країнах світу. 
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