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Назва дисципліни 

 

МЕДИЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА 
 

Кафедра Соціальної медицини та організації охорони здоров’я  

Науково-

педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну  
 

Проф. Мандрик-Мельничук Марія Вікторівна 

Короткий опис  

змісту дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: володіти достатнім обсягом 

знань про інтелектуальний і практичний внесок видатних 

винахідників, вчених-медиків, нобелівських лауреатів, їхніх 

праць, відкриттів, наукових шкіл у становлення і розвиток 

світової, європейської та національної медицини; формування 

усвідомленого підходу до оцінки історії медицини як діяльності 

видатних постатей-персоналій; мотивація студентів-медиків до 

наукової діяльності, до самостійних пошуків, самоствердження в 

професії  

Завдання: дослідження внеску визначних постатей минулого, 

винахідників, які завдяки своїй інтелектуальній праці та 

практичним навичкам вплинули на розвиток медицини та 

формування окремих медико-біологічних напрямків; вивчення 

історичних обставин зародження та становлення професії 

лікаря, морально-етичних засад та нормативного регулювання 

лікувальної практики, еволюції соціального статусу лікарів у 

різні періоди людської цивілізації; аналіз минулого історії 

медицини крізь призму внеску видатних постатей вчених, їхніх 

відкриттів та винаходів в галузі точних, природничих наук, які 

визначили подальший розвиток медицини в Україні та світі; 

ознайомлення з досягненнями  лікарів-практиків у галузі 

профілактики, збереження та зміцнення людського здоров’я, 

лікування хвороб відповідно до періодизації української історії 

; вивчення теоретичної та практичної спадщини видатних 

вчених стародавнього Світу, епохи Відродження, Нового часу, 

у тому числі й українських вчених, викладачів та науковців-

медиків Буковини та Буковинського державного медичного 

університету; формування навичок характеризувати та 

інтерпретувати джерела зі світової та вітчизняної історії 

медицини України ; закладення фундаменту для подальшого 

засвоєння студентами знань з профільних теоретичних і 

клінічних професійно-практичних дисциплін, що вивчаються 

відповідно до навчального плану, при підготовці 

індивідуальних творчих робіт, написанні тез, статей, наукових 

проєктів, виготовленні презентаційних матеріалів; розуміння 

основних питань використання міждисциплінарних підходів: 

медичних, філософських, соціологічних, психологічних у 

розв’язанні складних проблем сучасної медичної теорії та 

практики. 



 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. інтелектуальний і практичний внесок визначних 

постатей минулого, винахідників у розвиток медицини 

та формування окремих медико-біологічних напрямків; 

2. історичні обставини зародження та становлення професії 

лікаря, морально-етичних засад та нормативного 

регулювання лікувальної практики, еволюції соціального 

статусу лікарів у різні періоди людської цивілізації; 

3. авторів відкриттів та винаходів в галузі точних та 

природничих наук, які визначили подальший розвиток 

медицини в Україні; 

4. внесок видатних вчених стародавнього Світу, епохи 

Відродження, Нового часу, у тому числі й українських 

вчених, викладачів та науковців-медиків Буковини та 

Буковинського державного медичного університету у 

розвиток медичної науки та різних галузей медицини; 

5. досягнення  лікарів-практиків у галузі профілактики, 

збереження та зміцнення людського здоров’я, лікування 

хвороб відповідно до періодизації української історії ; 

6. теоретичну та практичну спадщину видатних вчених 

стародавнього Світу, епохи Відродження -медиків 

Буковини та Буковинського державного медичного 

університету; 

7. характеризувати та інтерпретувати джерела зі світової та 

вітчизняної історії медицини України  

Студенти повинен вміти:  

8. оперувати категоріями та доктринами;  

9. використовувати методи самонавчання;  

10. оцінювати рівень мотивації;  

11. постійно вдосконалювати свій освітній та загально 

культурний рівень;  

12. самостійно виконувати освітню та наукову діяльність;  

13. правильно працювати з джерелами та використовувати 

матеріали і напрацювання інших авторів, науковців у 

своїх роботах, правила цитування. 
 

Забезпечення 

загальних та  

професійних 

компетентностей  

 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професії. 

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 13. 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 

 



 


