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Питання для самостійної роботи з дисципліни

«ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»
для студентів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація»
Модуль 1. Історичні аспекти становлення та розвитку медицини і фармації.
Тенденції розвитку фармацевтичної галузі в Україні
Змістовий модуль 1.
Історія медицини і лікознавства на різних етапах розвитку суспільства.
Особливості розвитку медицини і лікознавства на території слов’янських
народів (Київська Русь – Україна початку ХХ століття).
Тема 1.Історія медицини та фармації як наука й предмет викладання
1. Зв'язок медицини та фармації з соціально-економічним розвитком,
філософським світоглядом, рівнем розвитку наук у різні періоди історії
людства.
2. Місце та роль медицини та фармації в суспільстві й можливі
перспективи їх подальшого розвитку.
3. Національні фактори в формуванні лікознавства, медичної науки та
практики.
Тема 2.Система освіти – історія та сучасність.
1. Підготовка фармацевтичних кадрів у Російській імперії.
2. Підготовка фармацевтичних кадрів у СРСР.
3. Підготовка фармацевтичних кадрів у Незалежній Україні.
Тема 3. Історія розвитку та становлення Національного фармацевтичного
університету
1. Діяльність видатного вченого та освітянина М.О. Валяшка.
2. Ректори Національного фармацевтичного університету, їх внесок у
розвиток навчального закладу.
3. З’їзди фармацевтів України – історія та значення у становленні та
розвитку фармацевтичної галузі.
Тема 4. Історичні етапи становлення та розвитку медицини та фармації в
стародавні часи.
1. Охарактеризуйте вчення Сушрути..
2. Медичні боги Древньої Греції.
3. Життя та діяльність Галена.
4. Організація медичної допомоги у Стародавньому Римі.
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Тема 5. Фармація в епоху Середньовіччя.
1. Праця «Канон медицини» Ібн Сіни, її основні положення та значення.
2. Діяльність медичних шкіл у Салерно і Монпельє.
3. Медицина та фармація Західної Європи в період епідемій.
4. Значення алхімії для подальшого розвитку хімії ,медицини та фармації.
Тема 6. Розвиток медицини та фармації України від Стародавньої Русі до
XVIII ст.
1. Надання медичної та лікарської допомоги в Києво-Печерському
монастирі.
2.Трактат «Мазі» його значення для розвитку медицини та фармації.
3. Закони, що регулювали та координували діяльність лікаря в
Стародавній Русі.
4. Медична допомога на Запорізькій Січі.
Тема 7. Реформи Петра І та розвиток медицини і фармації в Україні XVIIIXIX cт.
1. Становлення вищої медичної освіти України в XVIII-XIX ст..
2. Розвиток теоретичної медицини в Україні в ХІХ ст..
3. Воєнно-польова медична допомога під час Кримської війни 1853 - 1856
р.р.
4. Перший з’їзд фармацевтів Галичини, його значення для розвитку
фармації України.
Змістовий модуль 2.
Становлення та розвиток фармації в Україні з початку ХХ століття.
Розвиток фармацевтичної науки та практики. Сучасні напрямки розвитку
фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні та країнах
світу.
Тема 8. Історія розвитку фармації в Україні в ХХ ст.
1. Загострення соціальних суперечностей, боротьба аптечних працівників
за свої права на початку ХХ ст...
2. Надання медичної та лікарської допомоги в роки громадянської війни.
3. Зміни в законодавстві та системі управління аптеками напередодні
Другої світової війни..
4. Фармація в роки Великої Вітчизняної війни.
Тема 9. Видатні вчені та їх внесок в розвиток медицини та фармації.
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1.Видатні вчені Академії наук Росії, та їх вплив на розвиток медичної і
фармацевтичної справи.
2. Внесок вчених медичного факультету Московського університету і
медико-хірургічної академії у Санкт-Петербурзі в підготовці
фармацевтичних кадрів.
3. Підготовка Російських фармакопеї ХVIII – XIX cтоліття .
Тема 10. Сучасна медицина та фармація в країнах світу.
1. Фармація Польщі.
2. Фармація Чехії.
3. Фармація Австралії.

