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Мета курсу – випливає із цілей освітньої професійної програми підготовки 

випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих 
системних знань та умінь, котрими повинен оволодіти лікар спеціаліст. Знання, які 
студенти отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що 
забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійнопрактичну (блок ПП) 
підготовку. Вивчення історії медицини формує у студентів цілісну уяву про зародження 
та розвиток її в залежності від суспільно-економічної формації суспільства; забезпечує 
фундаментальну медичну підготовку та набуття практичних навичок для наступної  
професійної діяльності лікаря загальної практики. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Історія медицини і медсестринства» є 
спрямовуючою і пов’язуючою ланкою у вивченні розвитку всіх галузей медицини. 
Матеріали з історії медицини і медсестринства співвідносяться з матеріалами з історії та 
культури України, філософії. Розвивається підхід до історії медицини і медсестринства 
як до цілісного культурологічного процесу; 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; забезпечує високий рівень медичної підготовки. Вивчення дисципліни закладає 
студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і 
клінічних професійно-практичних дисциплін: основи сестринської справи, основи 
спостереження та догляд за хворими, соціальна медицина та організація охорони 
здоров’я. 

Програмні компетентності: 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; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність виокремлювати 
ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони 
здоров’я; здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу медико-
гігієнічних знань в проекції історичного та системо-ціннісного контексту їх осмислення 
з урахуванням особливостей системи охорони здоров’я та специфіки медичної освіти 
кожної окремо країни; здатність застосовувати набуті знання в царині історії медицини в 
практичних ситуаціях, визначених особливостями галузі знань – Охорона здоров’я; 
здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом з урахуванням наявного 
культурально-ментального розмаїття, що відповідає сучасному постіндустріальному та 
мультикультурному суспільству; здатність враховувати гендерні та вікові особливості 
пацієнта при обранні засобів та методів медичної і психологічної реабілітації з 
урахуванням наявних системо-ціннісних орієнтирів культури та медико-гігієнічних знань 
того суспільства, членом якого пацієнт являється; здатність до практичного використання 
деонтологічних норм роботи лікаря з урахуванням гуманістичної складової, історичної 
спадщини та особливостей розвитку сучасного мультикультурного суспільства; здатність 
до адекватної оцінки впливу соціально-економічних та системо-ціннісних детермінант на 
стан здоров’я індивідуума, сім’ї та українського соціуму в цілому. 

Програмні результати навчання: забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; 



проводити медико-гігієнічну пропаганду; усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності 
громадянськими правами, свободами та обов’язками; підвищувати загальноосвітній 
культурний рівень на основі знань про історичний розвиток суспільства. 

Очікувані результати навчання: 
знати: основні етапи розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-

економічних формацій, загальну періодизацію та хронологію розвитку медицини; основні 
епохи, періоди в історії медицини і медсестринства; фактори, що впливають на історію та 
розвиток медицини і, зокрема, сестринської справи, досягнення медицини, 
медсестринства на різних етапах розвитку світової історії; вклад видатних діячів світової 
та української медичної науки в національну і світову медицину, медсестринство; 
проблеми розвитку охорони здоров’я та сестринської справи в Україні, світі. 

вміти: правильно аналізувати розвиток медицини і медсестринства; застосовувати 
свої знання при вирішенні професійних проблем; сприяти духовному відродженню 
української медицини і медсестринства; поглиблювати свої знання в медицині; 
орієнтуватися в сучасних проблемах охорони здоров’я і сприяти вирішенню їх. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Історія медицини  та медсестринства як наука та предмет викладання. Історія 

медицини  та медсестринства як наука та предмет викладання. Медицина первісного 
суспільства. Традиційна медицина і медсестринство народів світу. Медицина і 
медсестринство в країнах Стародавнього Світу (IV тис. до н.е. – середина Vст. н.е.). 
Медицина і медсестринство раннього розвитку Середньовіччя. Медицина і 
медсестринство епохи Відродження. Медицина і медсестринство Нового часу. Історія 
медицини і медсестринства у Новітній період. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


