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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Навчальна дисципліна «Видатні постаті української медицини» 

є одним із невід’ємних компонентів всесвітньої та української 

історії медицини. 

Мета навчальної дисципліни: підготовка фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія», оволодіння 

студентами комплексом знань, який інтегрував у себе 

теоретичні знання визначних вчених, винахідників, лікарів-

практиків у галузі профілактики, збереження та зміцнення 

людського здоров’я, лікування ‒ від найпримітивніших засобів 

до найсучасніших методик і технологій. Йдеться про значну 

інтелектуальну спадщину знань, людського досвіду, досягнень, 

відкриттів, які стосувалися не лише практичного надання 

допомоги хворій людині, боротьби із різними захворюваннями, 

але й наповнення змістом ключового поняття медицини 

«здоров’я». 

Завдання: вивчення теоретичної і практичної спадщини 

великих вчених-медиків минулого, починаючи від перших 

ченців-цілителів Київської Русі, середньовічних мислителів, 

засновників перших шпиталів і лікарень до вчених, які своїми 

експериментальними дослідженнями заснували окремі медико-

біологічні напрямки в новій та новітній історії, працюють 

сьогодні над сучасними розробками. Окрема увага приділена 

видатним постатям медицини на теренах Буковини, якій 

зробили визначний внесок у розвиток світової медицини. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1) історія медицини має розглядатися як історія визначних 

постатей минулого, які завдяки своїй інтелектуальній 

праці та практичним навичкам вплинули на розвиток 

медицини та виділенню окремих медико-біологічних 

напрямків; 

2) історичні обставини зародження та становлення професії 

лікаря, морально-етичних засад та нормативного 

регулювання лікувальної практики; 

3) авторів відкриттів та винаходів в галузі точних та 

природничих наук, які визначили подальший розвиток 

медицини в Україні; 

4) досягнення  лікарів-практиків у галузі профілактики, 

збереження та зміцнення людського здоров’я, лікування 

хвороб відповідно до періодизації української історії ; 



5) теоретичну та практичну спадщину видатних вчених-

медиків Буковини та Буковинського державного 

медичного університету; 

6) характеризувати та інтерпретувати джерела з історії 

медицини України від княжої доби і до сьогодення.  

Уміти: 

1) працювати з науковим текстом та історичними 

джерелами; 

2) застосовувати методи біографістики, історизму, 

синхронності; 

3) розробляти презентаційні матеріали; 

4) виконувати індивідуальні творчі завдання. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК 15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

 


