Перелік питань до підсумкового контролю
з дисципліни
«ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»
1. Значення і місце історії фармації у світовій культурі. Витоки розвитку медицини.
2. Лікознавство у первіснообщинному устрої.
3. Медицина і лікознавство часів рабовласництва.
4. Медицина і лікознавство стародавнього Китаю.
5. Медицина і лікознавство стародавньої Індії.
6. Медицина і лікознавство стародавнього Єгипту.
7. Медицина і лікознавство стародавньої Греції.
8. Історичне значення вчення Гіппократа.
9. Стародавньоримська фармація. Принципи лікувальної діяльності Галена.
10.Лікознавство раннього середньовіччя і походження алхімії.
11.Значення алхімії для розвитку фармації.
12.Медицина і лікознавство країн Сходу.
13.Життя і медична діяльність Авіцени. Праці Авіцени з лікознавства.
14.Медична школа у Солерно.
15.Виникнення перших аптек у Європі.
16.Географічні відкриття і поповнення лікарського асортименту на перших етапах
розвитку капіталізму.
17.Іатрохімія - нове направлення в хімії і медицині; життя та погляди Парацельса.
18.Розвиток науки в XVIII столітті. Теорія флогістону.
19.Наукові відкриття фармацевтів.
20.Виникнення лікування на Русі. Специфіка лікознавства русичів.
21.Медицина Скіфії і Язичної Русі.
22.Лікування і лікознавство Київської Русі.
23.Медицина і лікознавство централізованої Руської держави.
24.Перші аптеки і їх роль у становленні фармації на Русі.
25.Аптекарський наказ: роль, функції, напрями діяльності.
26.Реформи Петра І в галузі охорони здоров'я. Аптечна монополія, "вільні" аптеки.
27.Розвиток фармації в ХУШ столітті.
28.Видатні вчені Академії наук Росії, їх вплив на розвиток медичної і фармацевтичної
справи.
29.Роль вчених медичного факультету Московського університету і медикохірургічної академії у Санкт-Петербурзі в підготовці фармацевтичних кадрів.
30.Розвиток капіталізму в Росії і його вплив на аптечну справу.
31.Земська реформа, створення земських аптек.
32.Стан виробництва і постачання лікарських засобів в кінці XIX, початку XX століть.
33.Фармацевтична справа на початку XX століття і в роки першої світової війни.

34.Боротьба фармацевтів за соціальні права.
35.Перші кроки організації радянської охорони здоров'я.
36.Декрет про націоналізацію аптечних підприємств.
37.Лікарська допомога в роки громадянської війни.
38.Організація лікарського обслуговування в роки відбудовного періоду.
39.Фармація в роки передвоєнних п'ятирічок.
40.Лікарське обслуговування в роки Великої Вітчизняної війни.
41.Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі у післявоєнний період.
42.Фармацевтична справа у 60-тих, 70-тих, 80-тих роках.
43.Зародження української фармації.
44.Заснування Києво-Печерської Лаври.
45.Трактат Зої Добродії.
46.Братерства в Україні.
47.Лікувально-опікувальні заклади Запорізької Січі.
48.Виникнення перших українських аптек.
49.Медична допомога в Західноукраїнських землях.
50.Розвиток фармацевтичної науки в Україні, роль видатних українських вчених.
51.Становлення і розвиток аптечної справи в Україні.
52.Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні.
53.Професійна діяльність фахівців у фармації.
54.Фармацевтична промисловість України.
55.Перспективи розвитку української фармації.
56.Основні принципи охорони здоров'я зарубіжних країн.
57.Організаційні структури і фінансування охорони здоров'я за рубежем.
58.Формування світового фармацевтичного ринку.
59.Лікарське обслуговування населення і лікарських закладів зарубіжних країн.
60.Напрями підготовки фармацевтичних кадрів за рубежем.
61.Тенденції розвитку фармації в передових країнах світу.

