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МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації”
Історія медицини та фармації як наука та навчальна
дисципліна: історичні та методологічні аспекти, джерелознавство, наукова періодизація, освітнє і соціальне
2
значення наукових досліджень та вивчення історії лікознавства. Історичні передумови розвитку та становлення клінічної фармації у світі та в Україні.
Зародження і розвиток лікознавства, медичних знань та
медичної практики: первісна медицина, народна (емпі2
рична), жрецька, храмова медицина. Фармацевтична
складова в архаїчній та античній медицині.
Закономірності та особливості розвитку лікознавства:
від алхімії до експериментальної фармакології та клі2
нічної медицини.
Розвиток і диференціація медичної науки і практики.
2
Медична освіта й наука ХІХ-ХХ ст.
Фармація як окрема галузь медичних знань та суспільної діяльності. Парацельс та його роль у розвитку фар2
мації та медицини. Регуляторна політика в лікознавстві.
Вплив технологічної революції, експериментальної та
клінічної фармакології, фармацевтики на розвиток медицини. Основні напрямки науково-технологічних по2
шуків та досягнення світової науки та вітчизняних вчених у експериментальній і клінічній фармакології.
Наукове лікознавство у ХХ ст. у світі й Україні. Історичні аспекти становлення і розвитку клінічної фармако2
логії та клінічної фармації. Сучасні здобутки й проблеми світової та вітчизняної фармації.
Фармацевтична освіта та її роль у розвитку вітчизняного лікознавства. Історія Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, фармацевтичного факультету, кафедри клінічної фармації,
2
фармакотерапії та медичної стандартизації. Сучасні
фармацевтичні професії, їх значення, проблеми та перспективи в Україні і світі.
ВСЬОГО
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Тема практичного заняття
МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації”
Історія медицини і фармації на етапах цивілізаційного поступу. Зародження і
розвиток вітчизняного лікознавства у контексті світової історії медицини.
Історія світової та вітчизняної медицини та фармації наукового періоду.
Фармацевтична наука та освіта. Історичні аспекти організації та управління в
лікознавстві.
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Тема самостійної роботи
МОДУЛЬ 1. “Історія медицини та фармації”
Історія медицини як наука та навчальна дисципліна. Зародження і розвиток медичних
знань: від первісного лічництва – до наукової медицини
Архаїчна медицина, медицина стародавніх цивілізацій. Становлення фармації як окремої галузі медичних знань і суспільної діяльності.
Медицина та фармація епохи Середньовіччя та Відродження. Умови, закономірності
та особливості лікознавства на теренах України.
Становлення і розвиток клінічної, експериментальної, соціальної медицини, державного регулювання в галузі охорони здоров’я.
Зародження та розвиток наукового лікознавства, медичних та фармацевтичних технологій. Розвиток та диференціація медичної науки, спеціалізація медичної та фармацевтичної практики
Значення технологічної революції у фармацїі для медичної практики. Становлення і
розвиток експериментальної та клінічної фармакології.
Наукове лікознавство у ХХ ст. у світі й Україні. Епохальні відкриття у фармакології,
фармакотерапії. Історичні аспекти регуляторної політики у фармації.
Історія фармацевтичної освіти в Україні. Історичні та сучасні аспекти підготовки фармацевтичних фахівців у Львівському національному медичному університеті імені
Данила Галицького. Нова медична/фармацевтична професія – клінічний провізор: роль
та місце в сучасних світових та вітчизняній системах організації охорони здоров’я.
Проблеми та перспективи фармацевтичних професій в умовах реформування галузі
охорони здоров’я.
Ознайомлення із Аптекою-музеєм
Підготовка до семінарських занять.
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