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МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації”
Історія медицини як наука та навчальна дисципліна.
Зародження і розвиток медичних знань: від первісного
2
лічництва – до наукової медицини
Медицина та фармація стародавніх цивілізацій. Становлення фармації як окремої галузі медичних знань і
2
суспільної діяльності
Медицина епохи Середньовіччя. Взаємовплив різних
2
культур на розвиток медицини і фармації.
Розвиток медицини та лікознавства в епоху Відроджен2
ня.
Зародження та розвиток наукового лікознавства, медичних та фармацевтичних технологій. Розвиток та дифе2
ренціація медичної науки, спеціалізація медичної та
фармацевтичної практики
Становлення і розвиток клінічної фармакології. Значення технологічної революції у фармації для медичної
2
практики.
Медична та фармацевтична наука і практика у світі й в
2
Україні у ХХ ст.
Історія медичної й фармацевтичної освіти в Україні.
Історичні та сучасні аспекти підготовки медичних та
2
фармацевтичних фахівців у Львівському національному
медичному університеті імені Данила Галицького.
ВСЬОГО
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МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації
Історія медицини і фармації на етапах цивілізаційного
14.04. 07.04. 20.04.
поступу. Зародження і розвиток вітчизняного лікоз2015
2015
2015
навства у контексті світової історії медицини.
09.06. 16.06. 15.06. Історія світової та вітчизняної медицини та фармації
2015
2015
2015 доказового (наукового) періоду.
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Тема самостійної роботи
МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації”
Історія медицини та фармації як наука та предмет викладання. Зародження лічництва
та медичних знань у первісному суспільстві.
Медицина та фармація стародавніх цивілізацій. Становлення фармації як окремої галузі медичних знань і суспільної діяльності
Медицина епохи Середньовіччя. Взаємовплив різних культур на розвиток медицини і
фармації. Умови, закономірності та особливості лікознавства Київської Русі
Розвиток медицини та лікознавства в епоху Відродження.
Зародження та розвиток наукового лікознавства, медичних та фармацевтичних технологій. Розвиток та диференціація медичної науки, спеціалізація медичної та фармацевтичної практики
Становлення і розвиток соціальної медицини, державного регулювання в медицині,
експериментального лікознавства та клінічної фармакології. Значення технологічної
революції у фармації для медичної практики. Медицина й фармація на теренах України ХVІІІ –поч. ХХ ст.
Медична та фармацевтична наука і практика у світі й в Україні у ХХ ст.
Історія медичної й фармацевтичної освіти в Україні. Історичні та сучасні аспекти підготовки медичних та фармацевтичних фахівців у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Сучасні проблеми та перспективи фармацевтичних професій в Україні і світі
Історія Львівського національного медичного університету: Львівський університет медичний інститут – медико-природничі фахові курси –державний медичний інститут
– Львівський національний медичний університет. Історичні етапи фармацевтичного
факультету
Ознайомлення із Аптекою-музеєм
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