




Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Медична географія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) 

спеціальності _014.07 Середня освіта (Географія). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні 

основи медичної географії, яка вивчає вплив навколишнього середовища на 

здоров’я людини, закономірності поширення хвороб та інші аспекти взаємодії в 

системі «навколишнє середовище – здоров’я людини».  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. У системі 

підготовки студента за указаною ОПП навчальна дисципліна є вибірковою і 

пов’язана з наступними дисциплінами «Основи фізичної географії», «Основи 

суспільної географії», «Біогеографія з основами екології» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні положення медичної географії 

2. Хвороби які обумовлені природними чинниками 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни “Медична географія” є вивчення 

теоретичних засад медичної географії, історії формування медико-географічних 

знань, особливостей впливу негативних факторів довкілля на особливості 

життєдіяльності населення та захворюваність людей, основ екологічної безпеки; 

дослідження особливостей медико-географічної ситуації України і країн світу в 

контексті сучасних тенденцій та процесів. 

 Навчальні завдання курсу: 

- вивчення теоретичних і методичних основ медичної географії;  

- аналіз впливу географічних чинників на стан здоров’я населення;  

- вивчення теоретичних основ концепції екологічного ризику; - поглиблення 

знань про стан здоров’я населення України, поширеність основних класів хвороб;  

- аналіз загальної медико-географічної ситуації в світі.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ФК3 - Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії 

для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях 

(глобальному, регіональному, в межах України, локальному) 

ФК11 - Здатність до системного географічного мислення, розуміння та пояснення 

основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що 

відбуваються у географічному просторі на різних просторових та часових рівнях 

його організації, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

компонентами природи та суспільства. 



Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН2 - Знає просторову диференціацію географічної оболонки і географічного 

середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях;  

ПРН3 - усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під 

впливом чинників різного характеру; розуміє наслідки і детермінанти в контексті 

концепції сталого розвитку людства; знає важливість збереження навколишнього 

середовища, охорони біологічного різноманіття, природоохоронної та природно-

заповідної діяльності  

ПРН4 - Знає основні фізико-географічні та суспільно-географічні процеси, що 

відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його організації, 

причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства 

ПРН7 - Розуміє основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і 

залежності між компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що 

відбуваються в них 

ПРН11 - Вміє встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові 

зв’язки між компонентами природи та суспільства, використовує концепції, 

парадигми, теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на 

різних просторових рівнях  

Очікувані результати. Здобувач повинен:  

знати:  

-теоретичні та методологічні засади медичної географії;  

- чинники впливу географічного середовища на стан здоров’я людини;  

- особливості розвитку медичної географії в Україні і світі;  

- позитивний і негативний вплив природного і соціального середовища на стан 

здоров’я населення;  

- концепції екологічного ризику та медико-екологічного ризику території;  

- стратегії управління екологічними ризиками;  

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

ендемічних хвороб, серцево-судинних, паразитичних, інфекційних та інших 

захворювань, нозоареали світу.  

вміти:  

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

- здійснювати медико-географічну характеристику території;  

- визначати ступінь екологічного ризику території;  

- працювати з науковими, статистичними матеріалами з відповідної тематики;  

- оцінювати територію для рекреаційно-туристичної діяльності за медико-

екологічним ризиком. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин, що становить 2,0 

кредита ЄКТС. 



2. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ 

ГЕОГРАФІЇ 

Тема 1. Основні риси історії медичної географії. 

Основні риси історії медичної географії. Епоха великих географічних відкрить. 

Медико-географічні дослідження в Російській імперії. Радянський період. 

Медико-географічні дослідження в Україні. Етапи становлення сучасної медичної 

географії. 

Тема 2. Предмет, задачі і місцезнаходження медичної географії в системі наук.  

Предмет, задачі і місцезнаходження медичної  географії в системі наук. Мета і 

задачі медико-географічних досліджень. Основні напрямки. Сучасний стан. 

Зв’язок з іншими науками. Класифікація хвороб, які визначаються природними 

умовами. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ХВОРОБИ, ЯКІ ОБУМОВЛЕНІ ПРИРОДНИМИ 

ЧИННИКАМИ 
Тема 1. Хвороби, які визначаються геофізичними і кліматичними умовами.  

Хвороби, які визначаються геофізичними і кліматичними умовами. Тепловий і 

сонячний, обмороження. Снігова сліпота. Вплив сонячної активності. Гірська 

хвороба. Географічне розповсюдження хвороб, обумовлених геофізичними і 

кліматичними умовами. 

Тема 2. Хвороби, які обумовлені геохімічними особливостями природного 

середовища. 

 Хвороби, які обумовлені геохімічними особливостями природного середовища. 

Біогеохімічні провінції. Класифікація мікро- та макроелементи. Географічне 

розповсюдження хвороб. 

Тема 3. Хвороби, які обумовлені біохімічними особливостями природного 

середовища.  
Хвороби, які обумовлені біохімічними особливостями природного середовища. 

Географічне розповсюдження тваринного і рослинного світу на Землі.  

Класифікація вітамінів. Традиції харчування та пов'язані з ними авітамінози і 

гіповітамінози. Географічне розповсюдження хвороб, пов’язаних з біохімічними 

особливостями природного середовища.  

Тема 4. Хвороби, що обумовлені отруйними рослинами. 

 Хвороби, що обумовлені отруйними рослинами та алергічні стани, які пов'язані з 

речовинами і запахами рослинного походження. Класифікація отруйних рослин та 

їх географічне розповсюдження. Класифікація небезпечних тварин суходолу та їх 

географічне розповсюдження. Класифікація небезпечних тварин Світового океану 

та їх географічне розповсюдження. 

Тема 5. Хвороби, які обумовлені живими збудниками (інфекції та інвазії). 

Хвороби, які обумовлені живими збудниками (інфекції та інвазії). Сапрофітиз і 

паразитизм. Природна осередковість трансмісивних хвороб. Осередки локалізації 



збудників хвороб людини. Антропонози-аксенози. Антропонози-метаксенози. 

Зоонози-аксенози. Зоонози-метаксенози. Сапронози. Географічне розповсюдження 

хвороб, обумовлених живими збудниками. 

Тема 6. Соціально-екологічна осередковість хвороб людини. 

Соціально-екологічна осередковість хвороб людини. Небезпечні хімічні 

забруднення навколишнього середовища. Небезпечні компоненти харчових 

продуктів. Якість міського середовища. Якість води. Шумове забруднення. 

Географічне розповсюдження хвороб, обумовлених екологічним станом 

навколишнього середовища. 
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