
   Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна),                               
та його внесок в медицину                                              
(до 1040-річчя від дня народження)                                                       

                     Лікар повинен 
володіти поглядом сокола, 
руками дівчини, мудрістю змії                                                                               
і  серцем  лева.                 

                                                                          

 

16.08.980 – 18.06.1037 

    

   Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна) - середньовічний 
перський учений, філософ і лікар, хімік, астроном, 
теолог, поет, представник східного арістотелізму.  
Вважається найвпливовішим поліматом Золотої 
доби ісламу.  

   Серед книг, написаних Авіценною, не тільки 
фундаментальні медичні трактати, а й книги з 
астрономії, математики, теорії музики, теорії 
геології, філософські праці, книги з мовознавства та 
художні повісті. Авіценна вніс нове в багато галузей 
людської діяльності.  

   Найвідомішими роботами є «Книга зцілення», 
велика філософська і наукова енциклопедія, і 
«Канон лікарської науки», який був основним 
підручником для вивчення медицини у багатьох 
середньовічних університетах. 

   Деякі серйозні наукові книги він писав як 
поеми, звучними образними віршами.  Всього 
написав понад 450 праць в 29 областях науки, з 
яких до нас дійшли 274.   Більшість з його праць 
(близько 150) присвячені філософській тематиці, 
40 - медицині.         

      

 

 

 



            Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна) народився в 
селі поблизу Бухари (нинішній Узбекистан), яка на 
той час була столицею держави Саманідів. З 
дитинства він був здібною дитиною, перші навички 
освіти прищеплені батьком; з 14 років  почав 
вчитися самостійно, у 18 років вступає в дискусії з 
питань астрономії, фізики, філософії з найбільшими 
вченими того часу, у цей період у нього 
з’являються перші учні. Саме в ті часи розвиток 
ісламсько-арабської культури досягнув свого піку, а 
арабська мова була загальноприйнятою мовою 
передачі знань. 

          У 21 рік Авіценна став автором декількох 
книг: енциклопедії з природничих наук, 
багатотомного медичного словника, книги з етики 
і 20-томної книги роз’яснення законів.  

    У 1015–1024 рр.  жив у Хамадані, поєднуючи 
наукову діяльність з активною участю в державних 
і політичних справах емірату. Був придворним 
лікарем саманідських емірів і дайлемітских 
султанів, деякий час був візиром в Хамадані.                                                                    
Останні роки життя  провів в Ісфахані, при дворі 
еміра Алаат-Давла.                                  

    Помер  у 1037 р., під час походу еміра в 
Хамадані, де й був похований. У цьому іранському 
місті 28 квітня 1954 р. поставлено пам’ятник Ібн 
Сіні та урочисто відкрито мавзолей вченого. 

 https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8191/avicenna 

 

          Авіценна першим описав чуму, холеру, 
жовтяницю, проаналізував причини, симптоми і 
способи лікування таких важких хвороб, як менінгіт, 
виразка шлунка. Докладно пояснив будову м'язів 
очей. Припустив, що деякі хвороби спричинюють 
"невидимі" інфекції. 

Вчений писав, що основне в мистецтві збереження 
здоров’я – це  збалансування  необхідних чинників, 
якими є: 

1) врівноваженість натури,                                                
2) вибір їжі,                                                                                  
3) очищення від надлишків,                                                   
4) збереження будови тіла,                                                   
5) поліпшення того, що вдихається через ніс,                 
6) пристосування одягу,                                                         
7) врівноваженість  фізичного й душевного руху. 

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8191/avicenna
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8191/avicenna


Література про Ібн Сіна (Авіценну) : 

 

 

 

       Брентьес, Б. Ибн Сина (Авиценна): Пер. с 
нем. [Текст] : биография отдельного лица / Б. 
Брентьес, С. Брентьес. - К. : Вища шк., 1984. - 87 с. - 
Библиогр.: с. 82.    61(092)Ибн Сино/Б 87 

            У монографії розповідається про життя і творчість 
одного з найяскравіших енциклопедичних представників 
середньовіччя - вченого, мислителя і натураліста Ібн Сіни 
(Авіценни). Розглядаються матеріалістичні тенденції 
філософських поглядів вченого, його діяльність в області 
філософії, математики, медицини. 

 

 

 

 

            Жалмухамедов, К. Б.  О глазных болезнях 
в "Каноне врачебной науки" Абу Али Ибн 
Сины (Авиценны) [Текст] : научно-популярная 
литература / К.Б. Жалмухамедов; К.Б. 
Жулмухамедов. - Алма-Ата : Казахстан, 1989. - 
232 с. - Библиогр.: с. 227-228.    617.7/Ж 24 

         Автор вперше у вітчизняній літературі дає 
розгорнутий коментар до праць Абу Алі Ібн Сіни 
(Авіценни) по офтальмології з його "Канону лікарської 
науки". Для офтальмологів, лікарів інших спеціальностей, 
студентів-медиків, широкого кола читачів, які 
цікавляться історією медицини. 



 

 

            

          Исхаки, Ю. Б. Ибн Сино и медицинская 

наука [Текст] : биография отдельного лица / Ю.Б. 

Исхаки. - Душанбе : Ирфон, 1984. - 175 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 170-174.    61(092)Ибн Сино/И 91 

        Книга складається з п'яти розділів. У них 

розповідається про особистість великого вченого, про час, 

в якому він жив і творив, цінність наукової спадщини 

геніального лікаря Середньовічного Сходу. 

 

 

 

          

       Мансуров, Х. Х. Авиценна о некоторых 

болезнях органов пищеварения и правильном 

питании [Текст] : научно-популярная литература / 

Х. Х. Мансуров ; отв. ред. И. П. Ищенко. - Душанбе : 

Дониш, 1980. - 43 с.   615.87/М 23 

                У брошурі розглянуті викладені в «Каноні лікарської 

науки» деякі питання діагностики, клініки та дієтології з 

позицій сучасної клінічної медицини; показані історичні 

заслуги Авіценни в галузі гастроентерології та гепатології. 

В наш час заслуговують на увагу погляди Ібн Сіни про 

правильне харчування. 



  

 

           Петров, Б. Д. Ибн Сина: Авиценна (980-

1037) [Текст] : монография / Б. Д. Петров. - М. : 

Медицина, 1980. - 151 с.   61(092)Ибн Сино/П 30 

          Книга присвячена 1000-річчю від дня народження 

Ібн Сіни (Авіценни).  Подано життєпис видатного вченого 

енциклопедиста і медика, філософа Ібн Сіни.  Розглянуто 

значення Ібн Сіни в світовій науці, світовій філософії. 

Детально розкрито зміст видатної праці Ібн Сіни - «Канон 

лікарської науки», що став основним керівництвом з 

медицини в усіх медичних факультетах Європи, за яким 

вчилися протягом 600 років - до середини XVII століття 

включно. Показано вплив «Канону» на науку наступних 

століть. Розглянуто погляди Ібн Сіни, його діяльність як 

клініциста в різних галузях медицини в тому числі в 

хірургії, лікознавстві. 

 

 

 

           Сагадеев, А. В. Ибн-Сина (Авиценна) 
[Текст] : биография отдельного лица / А.В. 
Сагадеев. - 2-е изд. - М. : Мысль, 1985. - 222 с. - 
(Мыслители прошлого).    61(092)Ибн Сино/С 13 

      Книга присвячена життю і творчості одного з 
найвидатніших мислителів середньовіччя Ібн Сіни (980-
1037). Автор аналізує природничо-наукові, філософські 
та соціально-етичні ідеї мислителя, простежує вплив 
створених ним енциклопедичних праць на різні 
філософські школи Сходу і Заходу. В ході аналізу 
піддаються критичній переоцінці традиційні уявлення 
про філософію Ібн Сіни. 



 

       

                Смирнова - Ракитина, К.    Авиценна 
(Абу-Али Ибн Сина) [Текст] : биография 
отдельного лица - Литературный материал / К. 
Смирнова-Ракитина. - М. : Молодая гвардия, 1958. 
- 232 с. - (Жизнь замечательных людей ; вып.18).  
61(092)/С50 

                 Великий енциклопедист Сходу Абу Алі Ібн Сіна 
народився тисячу років тому, в 980 році, і прожив менше 
60 років, але пам'ять про нього живе донині. Про життя 
видатного вченого розповідає письменниця 
В.А.Смірнова-Ракітіна. 

      

 

 

        

                 Терновский, В. Н.    Ибн Сина (Авиценна) 
980-1037 [Текст] : монография / В. Н. Терновский. - 
М. : Наука,1969.-189с.   61(092)Ибн Сино/Т 35 

         Автор книги розповідає про життя і діяльність 
великого вченого епохи східного Ренесансу. Ібн Сіна 
(Авіценна) - чудовий філософ, природознавець, лікар і поет 
Середньовічного Сходу, був володарем дум протягом 
сімнадцяти століть. Автор знайомить читача з працями 
Авіценни: «Канон лікарської науки», «Книгою зцілення», 
«Книгою знання» та ін. 

 

 

 



Праці Ібн Сіни (Авіценни) 

     Геніальна праця Ібн Сіни «Канон лікарської 
науки»   (Каnunfi’l Tibb)  - найбільший за 
значенням і змістом пам'ятник культури - 
написаний в 1012-1025 роках. Цей колосальний 
звід медичних знань та лікарського досвіду 
енциклопедичного характеру, являє собою одну з 
віх на шляху розвитку справжніх ідей гуманізму, 
пов'язаних з боротьбою за охорону здоров'я 
людини. Найбільші пам'ятники людського розуму, 
до яких належать і «Канон», увійшли до скарбниці 
світової науки і культури.  Канон складається з 5 
книг. Кожний том є безцінним  джерелом 
інформації для будь-якого лікаря. Лише до 19-го 
століття, з розвитком медицини і початком 
бурхливого розвитку природничих наук, стали 
з'являтися праці, які можна було порівняти за 
значимістю з цим твором середньовічного автора.                                                                                                                   

     У «Каноні» викладаються теоретичні основи 
медицини - погляди автора на філософію 
медицини, вчення про т.зв. соки (кров, лімфа, 
жовч), основи анатомії людини, розглядаються 
причини хвороб і здоров'я, симптоми хвороб, 
розвивається вчення про раціональне харчування. 
Ібн Сіна висунув гіпотезу про невидимих збудників 
«гарячкових» (інфекційних) захворювань, що 
передаються за допомогою води і повітря. Описані 
Ібн Сіною клінічні картини хвороб відрізняються 
точністю і повнотою. «Канон» зробив величезний 
вплив на розвиток медицини у всіх країнах світу.                                                                                                  

  

 

 

           Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст]: научное издание.Кн.1/ 
Ибн-Сина ; Акад. наук УзССР, Ин-т 
востоковедения им. Абу Райхана Беруни. - 2-е 
изд. - Ташкент : Фан, 1981. - 550 с. : ил.  616.1/9-
08/И 14   

          У першому томі, який поділено на чотири частини, 
викладені теоретичні відомості про медичну науку, до 
якої Авіценна включив такі галузі знання як анатомія, 
фізіологія, діагностика, хірургія. Авіценна першим дав 
наукове визначення хвороби як порушення 
функціонування організму. Також сформував вчення про 
пульс, яке з деякими доповненнями використовується 
сучасною медициною. Описав будову м'язів людського 
ока. 

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81&action=edit&redlink=1
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BE


 

                 Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст] : научное издание. Кн. 
2 / ИБН СИНА АБУ АЛИ; Пер.с араб. ; Акад. наук 
УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана 
Беруни. - 2-е изд. - Ташкент : Фан, 1982. - 830 с.  
616.1/9-08/И14                                                                         

                Другий том - капітальний звід відомостей про 
ліки, які застосовувалися в медичній практиці того часу. 
У ньому описано понад 800 лікарських речовин 
рослинного, тваринного і мінерального походження із 
зазначенням їхніх лікувальних властивостей і способів 
застосування. Крім ліків, які виготовлялися у Середній 
Азії та в інших країнах Ближнього і Середнього Сходу, є 
чимало ЛЗ, привезених з Індії, Китаю, Греції, Африки, 
островів Середземного моря та інших районів земної кулі. 
Багато з них стали відомі середньовічній Європі завдяки 
творам Авіценни, що само по собі характеризує значення 
«Канону» в історії лікознавства. Багато ЛЗ, 
запропонованих А., увійшли до фармакопей і 
застосовуються до сьогодні. У книзі наводиться більше 
200 рецептів ліків з використанням меду і 
підкреслюються його лікувальні властивості для 
організму. 

 

            Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст] : научное издание. Кн. 
3, Т. 1. / Ибн-Сина ; Акад. наук УзССР, Ин-т 
востоковедения им. Абу Райхана Беруни. - 2-е 
изд. - Ташкент : Фан, 1980. - 703 с. : ил.  616.1/9-
08/И 14 

           Третя книга, найобширніша, складається з двох 

томів присвячена патології і терапії - опису окремих 

хвороб і їх лікуванню. До кожного розділу зроблено 

анатомо - топографічний вступ. Детально розглядаються 

хвороби голови: очей, вух, горла, носа, язика тощо. Ібн 

Сіна також став одним з перших вчених, які написали про 

інфекційні захворювання, карантин як засіб для 

запобігання поширенню інфекцій та інфекції, що 

передаються статевим шляхом. 

. 

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


 

       Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст] : научное издание. Кн. 
3, Т. 2. / Ибн-Сина ; Акад. наук УзССР, Ин-т 
востоковедения им. Абу Райхана Беруни. - 2-е 
изд. - Ташкент : Фан, 1980. - 703 с. : ил.   616.1/9-
08/И 14 

        Третя книга містить питання, присвячені вивченню 
окремих хвороб та їх лікуванню (патологія і терапія), 
зокрема захворюванням печінки, жовчного міхура та ін. 

 

 

 

 

 

 

          Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст] : научное издание. Кн.4 
/ Ибн-Сина; ; Пер. с араб. - 2-е изд. - Ташкент : 
Фан, 1980. - 735 с.   616.1/9-08/И 14 

         Четвертий том  присвячений  хірургії, Авіценна 
детально описує лікування вивихів та переломів, 
лихоманки. Окремо виділені методи лікування 
різноманітних пухлини, гнійних запалень. У свій час 
Авіценна першим з хірургів провів трепанацію черепа.                                                                                                 

         У цьому ж томі розповідається про віруси. Гіпотезу 
Авіценни про те, що збудниками інфекційних хвороб є 
віруси, підтвердив Луї Пастер через 800 років. У книзі 
описані такі хвороби, як чума, холера, гепатити. Крім 
того, Авіценна першим проаналізував причини 
виникнення таких тяжких хвороб, як менінгіт і виразка 
шлунку.  Дав детальний опис симптомів і ознак 
цукрового діабету. 

 



 

         Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) Канон 
врачебной науки [Текст] : научное издание. Кн. 
5 / Ибн-Сина (Авиценна) ; Пер. с араб. - 2-е изд. - 
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           П'ятий том містить описи та способи приготування і 
застосування складних ліків. Книга п’ята «Канону» є 
фармакопеєю. У ній викладаються способи виготовлення 
та застосування різних форм лікарських засобів 
складного вмісту. У першій частині описуються різні 
протиотрути (теріякі), лікарські кашки, пілюлі, таблетки, 
порошки, сиропи, відвари, настої, вина, пластирі тощо.     
У другій частині зазначаються ЛЗ для лікування  
захворювань голови, очей, вуха, зубів, горла, органів 
грудної та черевної порожнини, суглобів і шкіри. Чимала 
їх кількість подана з посиланням на стародавніх 
європейських та азіатських лікарів, решта наведені як 
вперше приготовлені й випробувані Авіценною. 
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