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Короткий опис
1.1. Мета навчальної дисципліни: вивчення історії України
змісту дисципліни та української культури на вищому рівні покликане дати
молодому спеціалісту достовірні наукові знання про минуле й
сучасне своєї Батьківщини, створити тверду основу для виховання
в собі кращих патріотичних почуттів національної і громадянської
гідності.
1.2. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни
є: формування цілісного уявлення про історію як «безмежну
кількість історій усіх аспектів людського життя», а не тільки
історію політичної влади.
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

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК11. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання
нормативно-правових, законодавчих актів України та наказів
МОЗ України, матеріалів ВООЗ.
ФК 2. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні
уміння для виконання заказу-наряду лікаря-стоматолога.
ФК 3. Здатність дотримуватись принципів медичної деонтології.
ФК 4. Здатність орієнтуватись у визначенні основних потреб
людини згідно з рекомендаціями Європейського регіонального
бюро ВООЗ.
ФК 5. Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та
самовиховання в житті та діяльності зубного техніка.
ФК 6. Здатність усвідомлювати етичні елементи філософії
медичної справи.
ФК 7. Здатність дотримуватись мистецтва спілкування в
колективі та комунікативного зв'язку з лікарем та пацієнтами.
ФК 8. Здатність організовувати роботу зубного техніка:
здійснювати підготовку стоматологічного устаткування й
оснащення зуботехнічної лабораторії до роботи, контроль
справності, правильності експлуатації.
ФК 9. Здатність застосовувати практичні знання та вміння для
розв'язання завдань, пов'язаних з етапами виготовлення
ортопедичних протезів і апаратів.

