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Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни: інтерпретація розвитку медицини в 
історичній ретроспективі, трактування основних історико-медичних подій, вивчення 
основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних 
умов, формування наук у галузі медицини. 

Міжпредметні зв'язки: Дисципліна «Історія медицини» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: філософії, психології 

спілкування, латинської мови та медичної термінології. Вона інтегрується з  вивченням історії 

України та української культури. Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення 

студентом медичної психології, психіатрії, наркології, деонтології в медицині та інших 

дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування 

вмінь застосовувати необхідні знання у професіональній діяльності, а також у формуванні 
власного індивідуального образа. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 
і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 

здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної 

взаємодії; датність діяти соціально,відповідально та свідомо; розуміння важливості 

превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я населення; навички опитування та 

клінічного обстеження пацієнта; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, 

соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, 

популяції; здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної 

допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
Програмні результати навчання: в дотримуватися вимог етики, біоетики та 

деонтології у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної 

взаємодії, нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації; формувати цілі та 

визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та 

особистих потреб;  усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 

свободами та обов’язками. 
Очікувані результати навчання:  
знати: основні закономірності розвитку медичних знань в людському суспільстві на 

етапах його історичного розвитку; етапи становлення і розвитку медицини та охорони 

здоров’я в світі і Україні; основні досягнення вітчизняної медичної науки, її пріоритети, 

внесок у світову науку і культуру; основні етапи розвитку вищої медичної освіти, зокрема в 

Україні; емблеми і символи медицини; провідні вчені-медики, зокрема вихідці з України, їх 

досягнення. 
вміти: правильно інтерпретувати та аналізувати розвиток медицини в історичній 

ретроспективі; трактувати основні історико-медичні події; застосовувати свої знання при 

вирішенні професійних проблем; сприяти духовному відродженню української медицини;  

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

і сприяти вирішенню їх. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Історія медицини як наука та предмет викладання. Медицина первісного 

суспільства: історія медицини як наука та предмет викладання. Періодизація і хронологія. 
Особливості історико-медичних досліджень і їх значення в підготовці майбутнього лікаря. 



Джерела вивчення історії медицини. Зародження медицини в людському суспільстві. 
Медицина первісного суспільства. Захворювання давніх людей. Середня тривалість життя 
архантропів, палеоантропів та ранніх неоантропів. Антропологічна характеристика давнього 
населення території України. Питання статевовікового складу, динаміка захворювань 
давньої людності території України. Лікування в період розквіту первісного суспільства. 
Раціональні способи колективного лікування: використання лікарських засобів рослинного, 
тваринного та мінерального походження, піклування про дітей, допомога при пологах та 
травмах, зупинка кровотечі, кровопускання, трепанація черепу. Виготовлення інструментів 
для лікування (з каменю, кісток, риб’ячої луски). Розвиток гігієнічних навичок: штучні 
житла, термальна обробка їжі, поховання. Поєднання колективного лікування і знахарства. 
Перша «спеціалізація» в історії медицини. Знахар, його функції. Ініціаційні захворювання, 
сни та магічне зцілення в архаїчній культурі. Розширення сфери лікарських засобів і 
прийомів емпіричного лікування. Хірургічні техніки. Хірургічні інструменти (мідь, бронза, 
залізо). Наркотичні і п’янкі засоби. Трансформація трепанаційних технік. Прижиттєві, 
посмертні та символічні трепанації. Використання асептичних та антисептичних засобів, 
знеболення. 

Традиційна медицина народів світу: народне лікування в синполітейних 
суспільствах аборигенів Австралії, Азії, Америки, Африки, Океанії. Народна медицина як 
джерело традиційної та наукової медицини. Українська народна медицина. 

Медицина Стародавнього Світу: загальні риси розвитку лікування в країнах 
Давнього світу: виникнення перших медичних текстів, формування двох напрямків в 
медицині (емпіричний, теургічний), формування професійної медицини, будівництво 
санітарно- технічних споруд, формування основ патерналістичної лікарської етики, лікарські 
школи. Лікарська етика. Епідемії. Організація медичної справи (приміщення для хворих 
при храмах). Медична освіта. Санітарно-технічні споруди. Гігієнічні традиції. Медичні

 знання в Стародавньому Єгипті. Характерні риси давньоєгипетської культури і 
медицини: вчення про безсмертя душі та культ мертвих, характерний художній стиль, 
ієрогліфічна писемність, “відкритий” пантеон богів – покровителів медицини, іригаційне 
землеробство, розвиток ремесла, позитивних знань та протонауки (астрономія, математика, 
медицина).  Розвиток медичної освіти. Захворювання давніх єгиптян. Шистозомос. Бруцельоз. 
Розвиток медичних знань в Стародавній Індії. Харапський період. Найдавніші санітарно-
технічні споруди харапської цивілізації в містах. Ведійський період. Брахманізм. Індуїзм і 
його головні ідеї: карма і сансара. Йога. Буддизм: шлях звільнення від карми. Їх вплив на 
розвиток медицини. Соціальна структура давньоіндійського суспільства і лікування. Розвиток 
медичних знань в класичний період. Мистецтво лікування або аюрведа. Медична освіта. 
Центри медичної освіти: Таксіла і Касі. Лікарська етика. Давньокитайська медицина. Лікарські 
засоби давньокитайської медицини. Розвиток ботаніки, фізіології рослин, лікознавство. 
Медицина в Стародавньому Римі. Організація медичної справи. Народна медицина. 
Розвиток релігійно- магічної домашньої медицини. Становлення християнства, його вплив 
на розвиток медичної діяльності. Благочинність в ранньому християнстві. Притулки, перші 
лікарні. Догляд за немічними і хворими. 

Медицина раннього та розвинутого Середньовіччя: медицина в Візантійській 
імперії.  Особливості візантійської культури і медицини. Організація медичної справи. 
Монастирські лікарні і лікарська справа. Монастирський рух (на поч. 4 ст.) як контркультура, 
як реакція проти посилення формалізму в нормативному християнстві. Особливості розвитку 
медицини. Медичні школи, аптеки (з 754 р.), лікарні (близько 800 р.). Клінічне викладання. 
Медицина в Західній Європі в періоди раннього та розвинутого середньовіччя. Історичний 
та соціально-культурологічний контекст епохи. Джерела    інформації    про    лікування.    
Ранньосередньовічні    енциклопедії. Епідемії в Середні віки. Епідемія прокази в Європі 
(1000-1400 рр.).  Релігійні братства і їх турбота про хворих. Шпиталі-притулки. Світські 
лікарні. Правове регулювання діяльності лікарів.  Профілактичний напрямок в середньовічній 

медицині. Медицина в країнах південно-Східної Азії. Середньовічний Китай. Розвиток 
традиційного лікування (чжєнь-цзю, пульсова діагностика, попередження захворювань). 
Створення перших державних шкіл традиційної медицини. Тібетська медицина. 



Медицина епохи Відродження: натурфілософія. Нова картина світу і десакралізація 
космосу. Ідея взаємозв’язку усіх природних явищ (Джироламо Кардано). Геліоцентризм і 
вчення про нескінченість всесвіту. Медична література в епоху Відродження. Популярні 
посібники з медицини і анатомії. Становлення анатомії як науки. Мистецькі студії та 
медицина. Становлення фізіології як науки. Становлення ембріології. Зародження клінічної 
медицини. Народження клінічного викладання. Ятрохімія. Медична система Парацельса. 
Розвиток хірургії. Хірург в середньовіччі. Цехова організація хірургів- ремісників. Лікарська 
етика в епоху Відродження.  

Історія української медицини в IX-XIX столітті: феномен „Українського 
Середньовіччя”. Медицина Київської Русі. Джерела інформації з історії і медицини 
Київської Русі. Народна медицина до і після прийняття християнства. Народні цілителі 
(костоправи, різальники, кровопуски, травознавці, зубоволоки). Світська медицина. 
Етичний інтелектуалізм Медична етика. Санітарна справа. Археологічні знахідки в 
Новгороді. Баня. Організація медичної справи. Епідемії. Свідчення літописців. Військова 
медицина. Виникнення  братств. Громадська медицина. Монастирські і братські шпиталі. 
Реміснича (цехова) медицина. Боротьба з епідеміями. Гігієна. Санітарний стан міст. Водогон 
питної води. Військова медицина в Запорізській Січі. Основні етапи розвитку медицини і 
охорони здоров’я на Україні. Особливості соціально-політична історії медицини на Україні. 
Ідеологізація науки і медицини. Медична освіта. Створення Жіночих вищих медичних 
курсів. Організація науково-медичних закладів, бактеріологічних  інститутів. Наукові 

видання – „Харківський медичний журнал”, „Російський журнал шкірних і венеричних 
хвороб” (Харків). Розвиток української радянської медицини. складний і суперечливий 
характер, об’єктивна оцінка досягнень. Психопатологія і політика. Медицина в незалежній 
Україні. Удосконалення медичної освіти. Досягнення наукових шкіл П.Костюка, 
М.Амосова, Л.Малої та ін. Всесвітнє визнання досягнень таких наукових центрів, як 
Інститут клінічної та експериментальної хірургії, Інститут серцевосудинної хірургії, 
Одеський інститут очних хвороб і тканинної терапії, Інститут геронтології. Медицина і 
наслідки Чорнобильської катастрофи. Створення Академії медичних наук (О.Возіанов). 

Медицина Нового часу: великі природничо-наукові відкриття кінця XVIII ст. та 
першої половини XIX cт. і їх вплив на формування медичних теорій. Гігієна і громадське 
здоров’я. Становлення професійної патології. Філософія медицини. Боротьба віталізму і 

механіцизму в медицині. Вчення про цілісність і єдності організму: М.Я. Мудров, И.Я. 
Дядьковський, С.П. Боткін, Г.А. Захар’їн. Боротьба емпіризму і раціоналізму. Лікарська 
етика та деонтологія. Організація медичного класу в КМА (1802 р.). Медичний факультет 
Харківського університету (1806 р.) і Університету св. Володимира у Києві (1841 р.) 
Створення медичних факультетів у Львівському та Одеському університетах. Просвітництво і 
масова медична література. Медичні часописи. Розвиток нормальної та патологічної 
анатомії. Лейденська анатомічна школа. Введення анатомічних розтинів в викладання 
медицини в Західній Європі. Розвиток вчення про захисні сили організму: клітинна 
(фагоцитарна) теорія імунного захисту (І.І. Мечников, 1890 р.). Нобелівська премія 1908 р. 
Розвиток бактеріології: Р.Кох (1843–1910 рр.); його досліди з етіології сибірської виразки 
(1876 р.), ранових інфекцій (1878р.), відкриття збудників туберкульозу (1882 р.) та холери 
(1883 р.). Становлення вірусології: Д.І. Івановський (1864–1920 рр.). Значення успіхів 
мікробіології для розвитку хірургії, вчення про інфекційні захворювання та профілактичну 
медицину. Хірургія. Чотири проблеми хірургії на початку нового часу: відсутність 
знеболювання, ранцева інфекція та сепсис, крововтрати, відсутність наукових основ 
оперативної техніки. Характерні риси розвитку медицини в в ХХ столітті. Диференціація і 
інтеграція наук в XX столітті. Війни і їх значення для розвитку медицини. Військова 
медицина в ХХ столітті. Педіатрія. Фармакологія. Нові лікарські засоби і методи діагностики, 
лікування і профілактики захворювань. Нобелевські премії в галузі медицини, фізіології і 
суміжних з ними наук. Медицина і охорона здоров’я в Україні у Новітній період. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я: міжнародний Червоний 
Хрест. Історія створення. Міжнародний комітет допомоги пораненим (1863 р.). Женевська 
конвенція (1864 р.). Створення міжнародного комітету Червоного Хреста (1876 р.). Основні 



напрямки діяльності. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Історія створення (7 
квітня 1948 р.) і основні напрямки діяльності. Міжнародні програми ВООЗ. Інформаційно-
статистична діяльність. Міжнародні гуманітарні рухи („ Лікарі світу проти насильства і 
тероризму”, 2003 р.). 

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

          Форма семестрового контролю: залік 
 


