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Мета курсу — формування у студентів знання історичного шляху розвитку 
фармації і аптечної справи, детальне і ґрунтовне ознайомлення студентів з 
історією фармацевтичної науки та практики. 
Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліна базується на вивченні загальної 
історії під час середньоосвітньої підготовки й інтегрується з такими 
дисциплінами, як історія та культура України, етики та деонтології у 
фармації, філософія, соціологія, основи права, психологія тощо. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання про сучасний стан 
фармації і медицини як результат їх історичного розвитку, здатність 
аналізувати ці знання і застосовувати їх у процесі навчання та в майбутній 
практичній роботі. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні етапи розвитку медицини і фармації у зв’язку з розвитком і 
зміною суспільноекономічних формацій, загальну періодизацію та хронологію 
розвитку медицини; основні епохи, періоди в історії медицини та фармації; 
фактори, що впливають на історію та розвиток медицини і досягнення 
медицини та фармації на різних етапах розвитку світової історії; вклад 
видатних діячів світової та української медичної та фармацевтичної науки; 
проблеми розвитку охорони здоров’я у світі. 
уміти: правильно інтерпретувати та аналізувати розвиток медицини і фармації 
в історичній ретроспективі; трактувати основні історико-медичні події; 
застосовувати свої знання при вирішенні професійних проблем; сприяти 
духовному відродженню української медицини та фармації, орієнтуватися в 
сучасних проблемах охорони здоров’я і сприяти вирішенню їх. 
володіти: знаннями з дисципліни для того, щоб об'єктивно, на наукових 
засадах, оцінювати розвиток та стан фармації і медицини в Україні; навичками 
визначати значення основних історико-медичних подій щодо майбутньої 
спеціальності; навичками використовувати в практичній діяльності здобутки 
фармації і медицини минулого. 
Зміст навчальної дисципліни: ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ТА ЛІКОЗНАВСТВА НА 
РІЗНИХ  ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.  ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ 
МЕДИЦИНИ ТА ЛІКОЗНАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ  РУСІ УКРАЇНИ Історія 
медицини та фармації як наука й предмет викладання. Історичні етапи 
становлення і розвитку медицини та фармації у стародавні часи. . Медицина та 
фармація в епоху середньовіччя. Розвиток медицини та фармації в Україні від 
стародавньої Русі до XVІІІ століття. . Розвиток медицини та фармації в Україні 
в XVІІІ – на початку ХХ століття. 
СТАНОВЛЕНЯ ТА РОЗВИТОК ФАРМАЦІЇ В УКРАЇНІ  НА  ПОЧАТКУ    ХХ 
СТОЛІТТЯ. Розвиток фармацевтичної науки і практики. Сучасні напрямки 
розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності в Україні й за 
кордоном. Розвиток медицини та фармації в Україні в першій половині ХХ 
століття. Фармація в Україні у другій половині ХХ – на початку XХІ століття. 
Історичні аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та за кордоном. 
Видатні вчені та їх внесок у розвиток медицини та фармації. Сучасна медицина 



та фармація в країнах світу. Історія становлення та розвитку медичних та 
фармацевтичного університетів України. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


