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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Медична географія України” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  географів спеціальностей 

“Географія” та “Середня освіта (Географія)” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні основи 

медичної географії, історія формування наукової дисципліни, вплив чинників довкілля на 

стан здоров’я населення України, регіональні, вікові особливості захворюваності населення 

України за різними класами хвороб, а також перспективи розвитку медико-географічних 

досліджень та практичне застосування знань з прогнозною метою. 

Міждисциплінарні зв’язки: екологія людини, медицина, ландшафтознавство, 

географія населення та ін. 

Метою викладання навчальної дисципліни є:  поглиблення знань про особливості 

медико-географічної ситуації України у контексті загальносвітових тенденцій та процесів, 

вплив негативних факторів довкілля на особливості життєдіяльності населення та 

захворюваність людей; вивчення теоретичних засад медичної географії, історії формування 

медико-географічних знань та місця дисципліни у структурі суспільної географії. 

 

Головними завданнями навчального курсу є: 

1) вивчення теоремо-методичних основ медичної географії;  

2) поглиблення  знань про стан здоров’я населення України, поширеність основних 

класів хвороб; 

3) аналіз впливу географічних чинників на стан здоров’я населення; 

4) вивчення проблем територіальної організації медичної сфери України та 

особливостей її функціонування. 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати: 

-теоретичні та методологічні засади медичної географії; 

-  історико-географічні особливості розвитку медичної географії в Україні і світі; 

- позитивний і негативний вплив природного і соціального середовища  на стан здоров’я 

населення;  

- поширення хвороб людини за класами, віковими групами населення, географію ендемічних 

хвороб, серцево-судинних, паразитичних, інфекційних та інших захворювань, нозоареали 

світу;  

- територіальну організацію системи охорони здоров’я України. 

вміти: 

- здійснювати медико-географічну характеристику території; 

- пояснювати взаємозв’язок поширення окремих хвороб та якості довкілля, 

виявлятипросторові закономірності здоров’я населення України; 

- здійснювати медико-географічне дослідження природного приросту, смертності, 

народжуваності, старіння населення; 

- працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики; 

- складати медико-географічні карти, розраховувати стандартизовані показники здоров’я 

населення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____32___ аудиторних години ,  _58 

год___  самостійної роботи  /_____3___ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Медична географія як суспільно-географічна наука (14 год) 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади медичної географії (4 год) 

Мета, предмет i завдання курсу «Медична географія”. Основні принципи та методи 

медичної географії. Місце медичної географії в системі наук та її зв'язок з іншими науками. 



Поняття про індивідуальне та суспільне здоров’я. Стандартизовані показники 

захворюваності. 

Тема 2. Історія розвитку медичної географії. Основні напрямки наукових досліджень 

(4 год) 

Хронологія розвитку медико-географічних досліджень, основні напрямки досліджень. 

Історико-географічні аспекти розвитку медико-географічних спостережень та описів. 

Особливості розвитку медико-географічних досліджень в Україні упродовж 19-20 ст. 

Сучасний етап розвитку медичної географії – проблеми та перспективи.  

Тема 3. Чинники географічного середовища і здоров’я людини.Медична кліматологія 

та кліматотерапія (6 год) 

Фізико-географічні умови (клімато-метеорологічні, орографічні, геофізичні, гідрографічні, 

геологічні, грунтові, геопатогенні зони). Екологічні чинники (санітарно-епідемічні, рівень 

забруднення довкілля, техногенні та природні екстремальні ситуації). Соціально-

демографічні фактори (процеси відтворення населення, соціальна структура населення, 

розселення, урбанізація, міграція). Соціально-економічні фактори (рівень соціально-

економічного розвитку території, рівень життя населення). Медико-організаційні чинники 

(діяльність служб охорони здоров’я). 

Змістовий модуль 2. Географічні особливості захворюваності населення України 

(18 год) 

Тема 4. Медико-географічні особливості України (6 год) 

Головні закономірності поширення хвороб в світі та Україні. Територіальні 

особливості захворюваності та смертності населення України. Аналіз захворюваності 

населення України за класами хвороб та віковими категоріями. Динаміка захворюваності 

населення України. Медико-екологічні проблеми великих міст. 

Тема 5. Географія хвороб в Україні (8 год) 

Нозогеографія. Захворювання, пов’язані з дією геофізичних та геохімічних факторів. 

Серцево-судинні захворювання. Злоякісні новоутворення.  Інфекційні та паразитичні 

хвороби. Ендокринні захворювання. Хвороби, пов’язані з порушенням харчових режимів. 

Тема 6. Медико-географічне районування і прогнозування. Проблеми та перспективи 

медичної географії в Україні (4 год) 

 

Перелік рекомендованих літературних джерел 

1. Гуцуляк В. М., Нечипоренко Г. Л., Шевченко В. О. Загальна медична географія світу: 

Монографія. — Київ, 1998. — 178 с. 
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КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

 

Здача практичних 

робіт та семінарські 

заняття 

Поточні письмові 

тестування  (2) 

Перевірка 

самостійної 

роботи 

студентів 

 

Підсумковий 

письмовий тест 

(іспит) 

Сума 

20 20 10 до _50__ 100 

 

Студент допускається до іспиту за умови виконання практичних робіт, виконання 

індивідуального проекту, тобто набравши не менше 25 балів. Протягом семестру студент  

може тримати максимально 50 балів. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінк

а в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційн

а оцінка, 

оцінка з 

диференційова

ного заліку 

 



А 
90 – 

100 
5 Відмінн

о 

Студент вільно володіє понятійно-термінологічним 

апаратом з дисципліни, вміє характеризувати 

закономірності взаємозв’язку умов довкілля та 

здоров’я населення, під час відповіді студент 

аргументує свої думки, логічно подає висновки, знає 

статистичну інформацію щодо динаміки та сучасних 

параметрів захворюваності, виконує усі практичні 

роботи, активно бере участь в обговоренні питань 

семінарських занять, виконав оригінальний проект-

дослідження 

В 
81-

89 

4 

Дуже 

добре  
студент володіє понятійно-термінологічним 

апаратом з дисципліни, знає детально усі методи 

дослідження, вчасно і успішно виконує майже усі 

запропоновані практичні завдання, завдання для 

самостійної роботи та індивідуальний проект, під час 

відповіді студент аргументує свої думки, логічно 

подає висновки, проте деколи допускається 

неточностей у знанні статистики чи методологічних 

питань з курсу 

С 
71-

80 
Добре 

D 
61-

70 

3 

Задовіль

но  

Студент може відтворити основні положення 

теоретичного матеріалу, проте не аргументує 

відповіді власними судженнями, називає тільки 

основні параметри, допускається численних 

помилок, невчасно здає практичні завдання, 

пасивний на семінарських заняттях, демонструє 

посередню успішність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е  

 

 

51-

60 

 

 

 

Достат

ньо 

 

 

 

Студент часто не володіє теоретичним матеріалом з 

курсу, не може виконати самостійно практичних 

завдань, не виявляє ініціативи на заняттях, не бере 

участі у дискусіях, пропускає заняття, не вміє 

підсумувати чи виділити головне, провести 

порівняльну оцінку, демонструє низьку успішність, 

самостійно не опрацьовує додаткових матеріалів 

 

 

 

 



Форма підсумкового контролю успішності навчання : іспит 

Засоби діагностики успішності навчання : поточне опитування, оцінка практичних робіт, 

індивідуального завдання, підсумковий письмовий тест. 

 

 

                  Автор _____________________/_______Склярська О. І.________/ 

 


