
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.2  
«Історія медицини» 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 3 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 годин, з них: 14 лекцій і 28 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 
 Кафедра, яка забезпечує викладання Гістології та медичної біології 
 Автор дисципліни Титюк Ольга Василівна, старший викладач 

кафедри гістології та медичної біології  
 Короткий опис 

 Вимоги до початку вивчення Базові знання з біології, всесвітньої історії, 
історії України. 

 Що буде вивчатися У курсі «Історія медицини» викладено 

матеріал загальної та спеціальної історії 

медицини. З’ясовано основні закономірності 

розвитку медичних знань у первісному 

суспільстві, Стародавньому світі, 

Середньовіччі, Новому та Новітньому часі. 

Простежено розвиток окремих галузей 

медицини, наприклад, хірургії, гігієни, 

гінекології тощо. Закцентовано увагу на 

основних етапах розвитку медицини у зв’язку з 

розвитком і зміною суспільно-економічних 

умов. 
 Чому це цікаво/треба вивчати На сьогодні швидкими темпами розвиваються 

окремі напрямки біології та медицини, такі як 

генна інженерія, клітинна біологія, 

біокібернетика. Вивчаючи медицину 

Новітнього часу є змога вивчити вагомі 

відкриття в останні роки, автори яких отримали 

Нобелівські премії, знати їх передумови та 

шлях розвитку. Вивчення історії медицини та 

фармації сприяє формуванню наукового 

світогляду та навичок історичного мислення, 

наукового уявлення про взаємозв’язок 

природних і спеціальних дисциплін, дозволяє 

підвищити загальнокультурний рівень 

сучасного молодого фахівця. 

 Чому можна навчитися (результати 

 навчання) 

У результаті вивчення курсу студенти 

матимуть ґрунтовні теоретичні знання з історії 

медицини, які допоможуть засвоїти історію 

розвитку інших медичних дисциплін; студенти 

розумітимуть вплив суспільних норм і правил 

на стан медицини; знатимуть видатних 

постатей в світовій та українській медицині. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями (компетентності) 

Після вивчення курсу студенти будуть 

компетентними у таких питаннях:  

1) характеристика медицини в усі періоди 

світової історії;  

2) знання про відкриття медичних та 

біологічних явищ, які змінили хід розвитку 



людства;  

3) відомі лікарі, внесок яких є важливим і на 

сьогодні. 

Інформаційне забезпечення Викладання здійснюється на кафедрі гістології 

та медичної біології навчально-наукового 

медичного інституту  

Дистанційний курс буде створений на 

платформі Microsoft Teams 

Web-посилання на (опис дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни на веб-
сайті факультету (інституту) 

Силабус дисципліни "Історія медицини"  
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