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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Медичне краєзнавство
Викладач (-і) Доц. Бистра М. О.
Контактний телефон викладача +38 (050)63-39-639
E-mail викладача b m 2013@ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни кредит -  ЗО годин
Посилання на сайт дистанційного навчання

Вівторок 15 .00 - 16.00 Середа 15 .00- 16.00Консультації'
2. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Медичне краєзнавство» передбачає вивчення всіх аспектів охорони 
здоров’я у ретроспективі, формування цілісного уявлення про процес розвитку всіх складових 
охорони здоров'я у регіонах України: вивчення історико-медичного краєзнавчого фонду, історії 
окремих установ охорони здоров’я та медичної освіти, персоналій медиків, науковців, громадських 
діячів, які працювали в охороноздоровчій сфері. Дана дисципліна залучає студентів до надбань 
української медицини, прищеплює навички та вміння, необхідні для творчої самореалізації у 
громадському та культурному житті, сприяє самовдосконаленню та вихованню професійної 
свідомості.

3. Мета та завдання курсу
Мета навчальної дисципліни "Медична краєзнавство" випливає із мети освітньої- 

професійної програми підготовки фахівця вищої медичної освіти другого (магістерського) рівня 
вищої освіти 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 професійно-практичну (блок ПП) 
підготовку.

Вивчення медичного краєзнавства формує у студентів цілісне уявлення про розвиток 
медицини в регіонах України; забезпечує фундаментальну медичну підготовку та набуття практичних 
навичок для наступної професійної діяльності лікаря загальної практики.

Завдання курсу:
вивчення поглядів на стан здоров’я, причини захворювань, засобів профілактики, лікування в 
залежності від світогляду та умов життя у відповідний історичний час на певній території; 
визначення та обґрунтування засобів лікування в залежності від стану наук та науково- 
технічного процесу;
вивчення внеску до світової скарбниці медицини видатних українських вчених, лікарів; 
знання специфіки та особливостей медицини в різних регіонах України, 
вміння застосовувати набуті знання з права України у професійній діяльності лікаря; 
формування мотивації до самонавчання й особистісного та професійного розвитку.____________

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами до підготовки фахівця вищої медичної освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, дисципліна забезпечує набуття студентами компетентиостей'.
здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність до удосконалення своїх особистих професійних якостей; 
здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями;
оволодіння навичками збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел; 
здатність орієнтуватися в теоретичних проблемах медичного краєзнавства, підкріплена 

знаннями з історії медицини України;
розуміння сутності основних питань і категорій медичного краєзнавства 
знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях._____________________________________

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції
Семінарські заняття

mailto:2013@ukr.net


Самостійна робота 20
Ознаки курсу

Се- Спеціальність 
местр

Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

II 1 Медицина 1 Вибірковий
Тематика курсу

Тема Форма
заняття

Література Г одини Вага
оцінки

Термін
вик.

Тема 1. Медичне краєзнавство 
як наука та навчальна 
дисципліна.

лекц., СРС [1-8, 14, 16-21] 6: огляд 
^аук. літ., 
реферат, 
творче 
завд.

5, 4, 3 ,2 За розкл..

Тема 2. Формування історико- 
медичних краєзнавчих фондів 
регіонів України: історія та 
сучасність.

лекц., СРС [1-3,7, 11, 16- 
21]

6:
реферат, 
робота з 
першо
джерелами

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Провідні медичні 
установи у регіонах України: 
історія та перспективи розвитку.

лекц., СРС [1-3, 6, 14, 16- 
21]

6:
творче
завд.

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Видані медики, 
науковці, громадські діячі 
України, їх внесок у розвиток 
вітчизняної та світової 
медицини.

семін., СРС [1-8, 14, 16-21] 6:
тести,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Діяльність навчальних 
закладів та наукових установ 
України та їх роль у підготовці 
медичних кадрів, дослідницькій, 
просвітницькій діяльності та 
розвитку медицини окремих 
регіонів України.

семін., СРС [1-8, 7, 11-21] 6:
повідомлен
ня

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Разом зо
6. Система оцінювання курсу

Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну



навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальн

а
шкал

а

200- бал 
шкал;

5 200 4,47 179 3,94 , 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 ї“95 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4.82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4.8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4.57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менш

еЗ
Недостатны

4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ГІК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 
0,5 балу.___________

Умови допуску до підсумкового 
контролю

До заліку допускаються студенти, які повністю виконали 
програму дисципліни: відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, не 
мають академічної заборгованості; опрацювали всі 
граматичні питання теоретичного курсу, виконали практичні 
завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті з 
практичної підготовки і середній бал за поточну навчальну 
діяльність не менше 3,0).___________________________________



Аудиторна робота
Форми роботи Разом
Робота на парах 2-5
Реферат, творче завдання, повідомлення 2-5

72-120
Семінарські
заняття

Теми

1 Тема 4. Видані медики, науковці, громадські діячі України та їх внесок у розвиток 
вітчизняної та світової медицини.

2 Тема 5. Діяльність навчальних закладів та наукових установ України та їх роль у 
підготовці медичних кадрів, просвітницькій діяльності та розвитку медицини окремих 
регіонів України.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Базова

1. Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студентів вищ. фармацевт, навч. закладу та 
фармацевт, ф-тів ВНЗ МОЗ України. - Харків : Нац. фармацевт, ун-т, 2016.

2. Думанський Ю. В. Історія медицини України в дзеркалі фалеристики. Каталог медичних 
знаків [Текст] / Ю. В. Думанський, 0 . В. Синяченко ; Нац акад. мед. наук України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк : Заславський 0 . Ю., 2011. - 319 с.

3. Кобилянський С. Д.. Історія медицини Буковини. Цифри і факти [Текст] / С. Д. Кобилянський 
[та ін]. - Ч ернівці: Медакадемія, 1999. - 248 с.

4. Головко О. Ф. Історія медицини Поділля (кінець XVIII- початок XX ст.) [Текст] / О. Ф. 
Головко, В. О. Головко ; Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. 1. Пирогова, Центр дослідж. історії 
Поділля Ін-ту історії України НАН України, Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Вінниця ; 
Кам'янець-Подільський : [б.в.], 2000. - 236 с.

5. Шегедин М. Б. Історія медицини та мед сестринства [Текст] : підручник для студ. вищих мед. 
навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / М. Б. Шегедин, Н. О. Мудрик. - Т. : Укрмедкнига, 2003. - 
328 с.

6. Ганіткевич Я. В. Історія української медицини в датах та іменах [Текст] / Я. В. Ганіткевич ; 
Наук, т-во ім. Шевченка, Ін-тукр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН 
України. Львів, від-ня, Всеукр. лікарське т-во. - Л. : [б.в.], 2004. - 368 с.

7. Грандо О. А. Визначні імена в історії української медицини [Текст] / О. А. Грандо ; 
Центральний музей медицини України. - К. : Тріумф, 1997. - 336 с.

8. Круль В. П. Краєзнавство: регіональний огляд [Текст] : конспект лекцій / В. П. Круль. - 
Чернівці : Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, 2001 .

9. ТкаченкоВ. В. Історичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ткаченко. - К. : Знання, 
2007.- 215 с.

10. Близняк М. Б. Історичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / Микола Близняк ; Нац. ун-т 
"Острозька акад.", Ф-т міжнар. відносин, Каф. історії ім. М. ГІ. Ковальського. - Острог : Вид- 
во Нац. ун-ту "Острозька акад.", 2011. -  235.

11. Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Жванко ; Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва. - X. : Монограф, 2011. - 383 с.

12. Воронцовська І. Медичне краєзнавство Чернігівщини / І. Воронцовська // Вісник книжкової 
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