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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Історія медицини
Викладач (-і) Проф. Сокрут В.М.
Контактний телефон викладача 067 502 47 18
E-mail викладача aa8088va@ ukr.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни З кредити
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Консультативну допомогу здобувачі вищої 

освіти можуть отримати у науково- 
педагогічних працівників кафедри, які 
безпосередньо проводять заняття, або 
звернувшись з письмовим запитом на 
електронну пошту за адресоюкзЬ(і@і.иа. 
Вівторок 14.30 -16.00 
Ауд. 102.______________________

2. Анотація до курсу
Історія медицини як навчальна дисципліна:

а) є дороговказом у вивченні розвитку всіх галузей медицини; матеріали з історії 
медицини співвідносяться з матеріалами з історії науки, релігії, філософії, економіки, 
права, суспільної психології; розвивається підхід до історії медицини як до цілісного 
культурологічного процесу;

б) ґрунтується на вивченні загальної історії та щільно з нею пов’язана, вивчає 
розвиток медичних знань у людському суспільстві в цілому;

в) дає можливість глибше ознайомитися з особливостями становлення медицини в 
Україні;

г)забезпечує високий рівень медичної підготовки;
д) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із

профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, 
медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб із епідеміологією, 
внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії тощо).___________________________________

3. Мета та завдання курсу
МЕТА навчальної дисципліни "Історія медицини" 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 історії медицини формує у студентів цілісне уявлення 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.

Завдання курсу:
а) вивчення поглядів на стан здоров’я, причини захворювань, засобів профілактики, 

лікування в залежності від світогляду та умов життя в відповідних соціально-економічних 
формаціях;

б) визначення та обґрунтування засобів лікування в залежності від стану наук та 
науково-технічного процесу;

в) внесок до світової скарбниці медицини видатних вчених, лікарів;
г) знайомство з основними джерелами медицини;*

______ д) знання специфіки та особливостей медицини України._________________________



Опис мети сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На 
підставі кінцевих цілей сформульовані конкретні цілі у вигляді певних знань, цільових
завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.________________

___________________________4. Результати навчання (компетентності)___________________________
Згідно з вимогами стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:
— інтегральні: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за 

спеціальностями «медицина» або «стоматологія» у професійній діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог;

— загальні:
1) здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми;
2) здатність виявляти актуальні проблеми;
3) здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези;
4) вміння аргументувати особисту точку зору;
5) вміння опрацьовувати наукову літературу;
6) здатність сумлінно виконувати науково-професійні обов’язки, діяти 

відповідно до етичних мотивів;
7) готовність діяти у відповідності до норм моралі та етичних принципів;
8) вміння застосовувати теоретичні знання та набувати практичного досвіду 

при вирішенні життєвих та професійних завдань;
9) здатність до налагодження професійної комунікації на засадах толерантності;

— спеціальні (фахові, предметні):
1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і 

бути сучасно навченим.
2) знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
3) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
4) навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 

до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
___________ 5) вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.____________________________
________________________________ 5. Організація навчання курсу________________________________
__________________________________________ Обсяг курсу__________________________________________
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10

Практичні (семінарські) заняття 10

Самостійна робота 70
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний
222 М едицина 
221 Стоматологія

Нормативний
Нормативний

Тематика курсу
Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага

оцінки
Термін
виконання

Змістовний модуль 1 Історія медцини від найдавніших часів до сьогодення
Тема 1. Історія 
медицини як 
наука. Медицина 
первісного 
суспільства_____

лекція
самостійна
робота

2; 4; 12-. 14 Згідно з 
розкладом

Тема 2. 
Медицина 
стародавнього 
світу

лекція
семінар
самостійна
робота

2; 4; 12-14
2
10

Студентам 
пропореться 
скласти конспекти 
та тези з метою

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розкладом



підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
досягнень. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації:
-Вчення Гіппократа: 
-Аюрведа.

Тема 3.
Медицина
Середньовіччя

лекція
самостійна
робота

1-3;10-13 2
10
Підготувати
хронологічну
таблицю основних
досягнень.
Підготувати
доповідь у формі
презентації:
-Тібетська
медицина:
-Медицина
Візантійської
імперії.

Згідно з 
розкладом

Тема 4.
Медицина епохи 
Відродження

семінар
самостійна
робота

1-3; 10-13
2
10
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до 
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
досягнень. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
-Боротьба зі 
схоластикою в 
медицині 
Відродження. 
Видатні діячі.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розкладом

Тема 5. 
Медицина 
Нового часу

лекція
самостійна
робота

2; 4; 12:13. 2
10
Підготувати
хронологічну
таблицю основних
досягнень.
Підготувати
доповідь у формі
презентації:
-Французькі
лікарі-
матеріалісти (Анрі 
Леруа, Жюльєн 
Ламетрі, П’єр 
Кабаніс).

Згідно з 
розкладом

Тема 6. Історія 
української

лекція
семінар

2; 4; 12-16 2 ‘
2

5,4,3,
2

Згідно з 
розкладом



медицини самостійна
робота

10
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези з метою 
підготовки до
усного опитування. 
Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
досягнень. 
Підготувати 
доповідь у формі 
презентації: 
-Медицина давнього 
населення України.

Тема 7.
Медицина XIX- 
XXI ст.

семінар
самостійна
робота

4;7:9: 12-16
10
Студентам 
пропонується 
скласти конспекти 
та тези.Підготувати 
хронологічну 
таблицю основних 
досягнень.
Відгук про 
відвідування 
музею.___________

5,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
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;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(тестування).
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 
Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 17*8 3,92 157 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37



4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 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 А,21 171 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 Менше

3
Недос

татньо
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 ПК 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 модульного 
контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

____________ _____ (диференційованим заліком)) _________ _______
4-

бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку можена брати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів._______________________



Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого заліку:
Національна шкала

«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
К інцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).___________________________________

Вимоги до 
письмової 
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).______________________________________________________

Семінарські
заняття

Змістовний розділ 1

1. Медицина в країнах Стародавнього Світу
2. Медицина Середньовіччя та епохи Відродження

Історія української медицини
Медицина ХІХ-ХХІ ст. (на базі музеїв Києва).

5. Заключне заняття, залік
Аудиторна робота

Змістовий модуль
Робота на парах 2-5
Реферат 2-5
Загальний бал 72-

200
Умови допуску до підсумкового контролю Семестровий контроль передбачений у формі заліку у 

формі тестування. Передбачає підсумкову оцінку за 
200-бальною шкалою як суму оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове 
опитування, тести, виконання рефератів).____________

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.Визначні імена у світовій медицині / За ред. O.A. Грандо.- Київ,- РВА «Тріумф»,



2001.-С . 320.
2.Верхратський С.А. Історія медицини / С.А. Верхратський -  К.: Здоров’я. -  
2011.-351 с.

3. Голяченко О., Ганіткевич Я. Історія медицини. -  Тернопіль, Лілея, 2004. -  248 с.
4. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. -  К.: Тріумф, 1997.
З.Мультановский М.П. История медицины. -  М., 1961. -  346 с.
6.Сорокина Т.С. История медицины: Учебник. -  М.: Изд. центр „Академия”, 2004.
7.Шегедін М. Б. Історія медицини та медсестринства. -  Тернопіль: Укрмедкнига,

8.Аронов Г.Ю., Грандо O.A., Мирський М.Б., Сорокіна Т.С., Шилініс Ю.О., 
Жуковський Л.І., Коган В.Я. Видатні імена в світовій медицині. -  Great Namesin 
the World History / Під ред. проф. O.A. Грандо. -  K.: PIA „Тріумф”, 2002.

9. Ганіткевич Я.В. Історія української медицини в датах та іменах. -  Львів: 
наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

ІО.Зудгоф К. Медицина средних веков и епохи Возрождения. -  М.: Вузовская книга,

11 .Мейер-Штейнег Т. Древняя медицина. —  М.: Вузовская книга, 1999.
12.Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. -  М., 1987. -  С.

13.Хрестоматия по истории медицины / Сост. Э.Д. Грибанов, под ред. и примеч. 
П.Е. Заблудовского. -  М.:Медицина, 1968.

Інформаційні ресурси:
14.Першоджерела та наукова література в галузі української культури та історії. 
http://litopvs.org.ua
15.Державна служба статистики. Охорона здоров'я України [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
16.Європейська база медико-статистичної інформації [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/statreports/access.html. 7

2003.
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