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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з навчального плану дисципліни “Медична географія України”) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань: 

01 – освіта 

денна форма навчання 

Дисципліна спеціалізації 

Змістових модулів – 2  
Рік підготовки: 

5 

Загальна кількість 

годин 

Спеціальність: 

014 середня освіта (географія) 

Семестр 

9 

Лекції 

16 год. 

Тижневих годин: 

Аудиторних – 2 

Самостійної роботи 

студентів – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

Практичні / семінарські 

16 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Вид контролю 

Іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної й індивідуальної роботи становить: 1:1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна “Медична географія України” є дисципліною 

спеціалізації “Географія України” і входить до циклу дисциплін соціально-

гуманітарної підготовки майбутніх магістрів у галузі географії. Її присутність у 

загальному комплексі навчальних дисциплін обумовлено тим, що глибоке 

розуміння суті медико-географічної ситуації в Україні у контексті 

загальносвітових тенденцій та процесів. 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які б 

дозволили їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання вивчаючи 

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. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів поняття про медичну 

географію, вивчити теоретико-методологічні основи дисципліни, поглибити 

знання стан здоров’я населення України, поширеність основних класів хворіб; 

аналізувати вплив географічних чинників на стан здоров’я населення; дослідити 

проблеми територіальної організації медичної сфери України та особливостей її 

функціонування. 

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен: 

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 хворіб людини за класами, віковими групами населення, 

географію ендемічних хворіб, 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 хворіб та якості довкілля, 

виявляти просторові 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. 

Вивчення дисципліни «Медична географія України» сприяє формуванню 

комплексу компетентностей, необхідних викладачеві географії та економіки. До 

них належать загальні компетентності (ЗК) і професійні (ПК), зумовлені галуззю 

знань і спеціальністю. 

Магістрант повинен володіти такими загальними компетентностями: 

– здатністю до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатністю застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

– здатністю проводити дослідження на відповідному рівні; 

– здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатністю генерувати нові ідеї (креативністю); 

– здатністю виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

До професійних компетентностей, у формуванні яких бере участь 

дисципліна «Медична географія України» належать: 

– здатність самостійно аналізувати проблемні ситуації, виявляти 

суперечності, формулювати наукові задачі;  

– реалізовувати знання сучасних проблем науки та освіти у вирішенні 

освітніх і професійних задач; 

– базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності; 

– базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, 

навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

– дослідницькі навички. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

МЕДИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА НАУКА 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологічні засади медичної географії 

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. Принципи медико-географічних 

досліджень (функціональності, внутрішнього взаємозв’язку, ієрархічності, 



структурності та інші). Методика медико-географічного дослідження регіону. 

Метод медико-географічного опису. Закономірності у застосуванні методів 

дослідження. Проведення короткого дослідження, застосовуючи один з методів 

медико-географічних досліджень (опису, опитування, розрахунку 

стандартизованих показників). 

 

Тема 1.2. Історія розвитку медичної географії. Основні напрямки наукових 

досліджень. 

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 ХІХ-ХХ ст. Сучасний етап розвитку медичної географії – 

проблеми та перспективи. Історико-географічні аспекти розвитку медико-

географічних спостережень та описів. Розвиток медичної географії до початку ХХ 

ст. Особливості розвитку медико-географічних досліджень у першій половині ХХ 

ст. Сучасний етап розвитку медичної географії – проблеми та перспективи. 

 

Тема 1.3. Чинники географічного середовища і здоров’я людини. Медична 

кліматологія та кліматотерапія. 

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

гідрографічні, геологічні, грунтові, геопатогенні зони) в контексті впливу на 

здоров’я людини. 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). Фізико-географічні 

умови. Екологічні фактори. Соціально-демографічні фактори. Соціально-

економічні фактори. Медико-організаційні чинники. Соціально-психологічні 

фактори. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 

Тема 2.1. Медико-географічні особливості України. 

Головні закономірності поширення хворіб в світі та Україні. Територіальні 

особливості захворюваності та смертності населення України. Аналіз 

захворюваності населення України за класами хворіб та віковими категоріями. 

Динаміка захворюваності населення України. Медико-екологічні проблеми 



великих міст. Територіальні особливості статево-вікової структури населення та 

процесів природного відтворення. Рівень та якість життя населення як індикатор 

медико-географічної ситуації. Динаміка захворюваності населення України. 

Особливості структури захворюваності населення за віком, статтю, іншими 

соціально-демографічними ознаками. 

 

Тема 2.2. Географія хворіб в Україні. 

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

Серцево-судинні захворювання. Злоякісні новоутворення. Ендокринні 

захворювання. Інфекційні та паразитичні хвороби. Хвороби, пов’язані з 

порушенням харчових режимів. Аналіз захворюваності населення України за 

класами хворіб. Територіальні особливості серцево-судинних захворювань 

українців. Хвороби дихання. Характеристика природних вогнищ інфекційних 

хворіб в Україні. Географія туберкульозу та СНІДу в Україні. 

 

Тема 2.3. Медико-географічне районування і прогнозування. Проблеми та 

перспективи медичної географії в Україні. 

Погляди вчених на місце медичної географії в структурі географічних та 

медичних наук. Застосування медико-географічних знань у практичній медицині. 

Спеціалізовані установи та нормативні документи медичної галузі. Медико-

географічні райони України: критерії виділення. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. 

Медична географія як суспільно-географічна наука 

Тема 1.1. Теоретико-методологічні засади медичної 

географії 
12 2 2   8 

Тема 1.2. Історія розвитку медичної географії. Основні 

напрямки наукових досліджень. 
12 2 2   8 

Тема 1.3. Чинники географічного середовища і здоров’я 

людини. Медична кліматологія та кліматотерапія 
18 4 2   12 

Змістовий модуль 2. 

Географічні особливості захворюваності населення України 

Тема. 2.1. Медико-географічні особливості України 16 2 4   10 

Тема 2.2. Географія хворіб в Україні 18 4 4   10 

Тема 2.3. Проблеми та перспективи медичної географії в 

Україні 
14 2 2   10 

ВСЬОГО 90 16 16   58 

 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Методи медико-географічних досліджень. Обчислення показників 

захворюваності населення. 
2 

2 Історія розвитку медичної географії. 2 

3 Умови та фактори, що впливають на стан здоров’я населення 2 

4 Медико-географічні особливості населення України. 2 

5 
Медико-географічна оцінка основних демогеографічних показників 

населення України 
4 

6 Географічні особливості захворюваності населення України за класами 

хворіб 
2 

7 Складання медико-географічних карт 2 

8 Усього годин 16 

 

6.-7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

На самостійне опрацювання студентам виносяться опрацювання лекційного 

матеріалу, додаткової літератури по кожній з тем. Окремими питаннями для 

самостійного опрацювання є: 

1. Підготувати міні-доповідь на тему “Сучасні праці медико-географічного 

характеру в Україні”. 

2. Знайти інформацію про шкідливі викиди підприємств, електротранспорту 

та їхній хімічний склад в контексті впливу на медико-географічну ситуацію в 

регіонах України. 

3. Охарактеризувати коротко медико-географічні особливості демографічних 

показників одного з регіонів на вибір. 

4. Графічно відобразити показники захворюваності за різними класами 

хворіб в розрізі регіонів. Проаналізувати історію одного з найбільш поширених 

захворювань  в Україні, способи профілактики та лікування, які застосовуються. 

5. Проаналізувати законодавчу базу функціонування медичної сфери в 

Україні.  

6. Підготуватись до дискусії: Чи є взаємозв’язок захворюваності і смертності 

населення та особливостей розселення? Чи потрібна в Україні платна медицина? 

 

Індивідуальний проект – це робота із застосуванням пошукових методів, 

проблемного викладу, яка включає власні дослідження студента, його аналіз 

проблематики. Студентам пропонується провести дослідження розвитку 

захворюваності населення України за одним з класів хворіб упродовж тривалого 

часу на основі опрацювання різних літературних, статистичних і картографічних 

джерел у взаємозв’язку з конкретними чинниками довкілля.  

 



8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Лекції із застосуванням прийомів пояснювально-ілюстративного методу, з 

використанням роздаткового матеріалу та мультимедійних презентацій. 

2. Інтерактивні методи проведення практичних занять. 

3. Методи дискусії, дебатів та презентації під час практичних занять. 

4. Евристичні методи під час виконання студентами самостійних завдань в 

аудиторії та поза навчальною аудиторією. 

5. Дослідницький метод під час виконання студентами індивідуальних 

завдань. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого 

усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження  та виконують інші пошукові дії. Методи 

навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й 

реалізують науковий пошук. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту практичних 

робіт, виступів на  практичних заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки 

результатів виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, контролю 

засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 

студентом. 

2. Іспит проводиться в кінці семестру у письмовій формі. 

 

10. КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни не передбачена навчальним планом 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Виконання практичних та семінарських завдань 

Усього за 

практичні/ 

семінари 

Іспит Сума 

Т.1.1. Т.1.2. Т.1.3. Т.2.1. Т.2.2. Т.2.3. 
50 50 100 

5 10 10 10 5 10 

 

Підсумкова семестрова оцінка у випадку складання іспиту  визначається як сума 

поточного контролю та оцінки за  іспит у балах з подальшим переведенням у 4-бальну 

вітчизняну та шкалу ЕСТS. 

 

 

 



Шкала оцінювання: ЗВО, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика науково-

педагогічних досліджень» включає: 

1. Робочу навчальну програму; 

2. Індивідуальний пакет матеріалів для студентів (електронна версія), до 

якого входять: 

– Опорний конспект лекцій; 

– Завдання для самостійної роботи 

– Запитання для самоконтролю до кожної теми; 

3. Запитання для іспиту. 
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