
Анотація 
з дисципліни «ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА МЕДСЕСТРИНСТВА» 

1 курс, спеціальність 223 «Медсестринство 
 

Історія медицини та медсестринства є одним з розділів загальної історії 
культури людства. Своїм корінням вона сягає глибини віків. 

Мета дисципліни - можливість простежити в історичній послідовності 
зміни в медичній сфері, ґрунтується на вивченні загальної історії та щільно з 
нею пов’язана, вивчає розвиток медичних знань у людському суспільстві в 
цілому; можливість глибше ознайомитися з особливостями становлення 
медицини в Україні; краще зрозуміти суть медсестринської освіти, напрями 
діяльності медичної сестри, необхідність реформування медсестринства на 
сучасному етапі та логічно передбачати перспективи розвитку спеціальності 
медичної сестри. 
Програмні результати навчання: 

Після вивчення дисципліни  
Студенти повинні 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 та 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. 
Студенти повинні вміти: 

 правильно аналізувати розвиток медицини та медсестринства; 
 застосовувати свої знання при вирішенні професійних проблем; 
 сприяти духовному відродженню української медицини та 

медсестринства; 
 поглиблювати свої знання в медицині; 
 орієнтуватися в сучасних проблемах охорони здоров’я і сприяти 

вирішенню їх. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема 1. Вступ. Історія медицини первісного суспільства 
Історія медицини як наука і частина історії людства. Зміст медицини, її 

біосоціальний характер. Предмет курсу, місце історії медицини та 
медсестринства серед інших наук, джерела, принципи вивчення. Історія 
медицини, загальна та спеціальна. Джерела з історії первісного суспільства і 
первісної медицини. 

Тема 2. Медицина Стародавнього Світу, Середньовіччя 
Виникнення медичних шкіл (Кнідоської, Кротонської). Алкмеон — 



античний лікар. Гіппократ, Гален, Цельс. Лікарська етика древньогрецьких 
лікарів. Філософські погляди. Ботанічна праця Діоскорида. Культура, медичні 
знання та звичаї трипільців, скіфів, слов’янських племен. Лікувальні засоби 
рослинного та тваринного походження. Культові обряди, заходи гігієнічного 
характеру (лазні). Сімейні медичні гуртки. Народні лікарі. Розвиток наукової 
медицини Візантії та Сходу. Арабські лікарі (Разес, Авіценна). Медицина 
Тибету. Застосування тибетської флори з лікувальною метою. Медицина у 
середньовічній Європі: медична освіта, створення цехів медиків. Надання 
медичної допомоги під час хрестових походів (1096—1291 рр.). Боротьба у 
XII—XVI ст. з епідеміями тифу, прокази, чуми, віспи. Зародження перших 
протиепідемічних заходів. 

Тема 3. Історія медицини від первісного суспільства до розвитку 
медицини Київської Русі 

Виникнення захворювань у первісних людей. Лікувальні засоби первісної 
медицини. Зародження емпіричної та досвідної медицини. Паралельний 
розвиток медицини та релігії. Чотири періоди в розвитку історії Єгипту.  
Стародавня медицина Китаю.  

Тема 4. Медицина XIV—XVII ст. 
Особливості розвитку медицини Київської Русі. Розвиток народної 

медицини. Лікарі-ченці: Антоній, Пимен, Агапіт. Відкриття лікарень, притулків 
для хворих і немічних. Створення стаціонарних лікувальних установ. Історичні 
дані про Євпраксію Мстиславівну. Медицина України XIV—XVII ст.  

Тема 5. Медицина в Європі 
Медична наука в Європі. Лейденська школа. Ятрохіміки. Герман Бургав. 

Розвиток теоретичної та клінічної медицини в Англії. Медицина в Німеччині, 
Швейцарії. Початок демографічної та санітарної статистики. Заснування 
Паризької хірургічної академії. Перші творці наукової клініки. Лікарі-
матеріалісти. Винахід перкусії та аускультації. Італійська медична школа. 

Тема 6. Медицина та медсестринство ХІХ—ХХІ ст. 
Наукові досягнення. Відкриття клітини. Целюлярна патологія. 

Експериментальні дослідження, бактеріологія, клінічна медицина. Винайдення 
знеболювальних речовин. Розвиток гігієнічних наук. Медсестринство в Європі 
та США. Розвиток медицини та сестринської справи на українських землях: 
медична освіта, медичне обслуговування населення. Земська медицина. Видатні 
лікарі: Перспективи вищої медичної освіти в Україні. Розвиток медсестринства 
в УРСР у складі СРСР. Медсестринство в незалежній Україні. Реформування 
медсестринської освіти і перспективи вищої медсестринської освіти в Україні. 
Участь України в міжнародному співробітництві з питань вдосконалення 
сестринської справи та медсестринської освіти. 

Тема 7. Історія  медицини  від   Київської   Русі,   медицина та 
медсестринство ХІХ—ХХІ ст. 

Єдність релігії та сприяння її розвитку медицини. Монгольська навала, 
підкорення західно-руських земель Литвою і Польщею та їх вплив на стан 
медицини. Відновлення наукових зв’язків. Медичні школи. Перші дипломовані 
лікарі. Релігійно-національні організації України. Лікувально- опікувальні 



заклади Запорізької Січі. Возз’єднання України з Росією та його значення в 
розвитку медицини. Медицина в Московській державі. Хірургія в Україні. 
Клінічна медицина в другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. Розвиток 
вітчизняної фізіології, мікробіології, гістології. Основні напрями розвитку 
вітчизняної медичної науки в ХХ і на початку ХХІ ст. Сучасні системи та 
програми підготовки медичних сестер. Реформування сестринської справи та 
медсестринської освіти і перспективи вищої медсестринської освіти в Україні. 

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

Форма семестрового контролю: залік. 
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