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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

На сьогодні в Україні на перший план виходить перевага 

загальнолюдських цінностей. За таких умов підготовка фармацевтичних 

працівників неможлива без розвитку історичного мислення, без наукового 

міжнародного спілкування. 

Викладання модуля 1 «Історія медицини та фармації» дисципліни «Вступ 

у фармацію» формує основи цих понять, вводить студентів у коло майбутньої 

професії, підвищує рівень загальної та професійної культури, виховує почуття 

професійної фармацевтичної етики, спонукає до розкриття загальних 

закономірностей всесвітньо-історичного процесу становлення та розвитку 

медицини від стародавніх часів до сучасності різних частинах земної кулі. 

Мета самостійної роботи студентів з модуля 1 «Історія медицини та 

фармації» дисципліни «Вступ у фармацію» – сприяти засвоєнню у повному 

обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси 

та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з модуля 1 «Історія медицини та 

фармації» дисципліни «Вступ у фармацію» – засвоєння відповідних знань, їх 

закріплення та систематизація, а також їх застосування при виконанні 

практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до 

поточних аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з модулю 1 «Історія медицини та 

фармації» дисципліни «Вступ у фармацію» визначається навчальною 

програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 

додаткових літературних джерел; 

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 

3) складання структурно-логічних схем; 

4) підготовка мультимедійних презентацій за темами; 

5) підготовка до семінарських занять; 

6) підготовка до різних форм поточного контролю; 

7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

8) презентація самостійно опрацьованого мультимедійного матеріалу. 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, усебічно розглянути зміст 

питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу. Перевірку 

засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю. 

Домашнє завдання з модуля 1 «Історія медицини та фармації» дисципліни 

«Вступ у фармацію» – виконується з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання.  
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Зміст самостійної роботи з дисципліни "Вступ у фармацію." 

Модуль 1. Історія медицини і фармації 
 

Змістовий модуль 1 

Історія медицини і лікознавства на різних етапах розвитку суспільства. 

Особливості розвитку медицини і лікознавства на території слав'янських 

народів (Київська Русь – Україна початку ХХ ст.) 

 

Конкретні цілі: 

Визначити взаємозв'язок розвитку медицини і лікознавства і 

загальноісторичним розвитком суспільства. 

Ідентифікувати особливості напрямів, принципів, підходів становлення 

медицини і лікознавства на різних етапах історичного розвитку. 

Засвоїти основоположні поняття, характерні для медицини і 

лікознавства окремих історичних центрів цивілізації (Стародавні Китай, Індія, 

Єгипет, давня Греція). 

Засвоїти базові елементи та історичне значення вчень видатних 

представників медицини різних історичних етапів. 

Вирізнити особливості процесу розвитку медицини і лікознавства у 

Стародавній Русі і в Росії до початку ХVIII ст. 

Проаналізувати взаємозв'язок подальшого розвитку фармації в Україні 

кінця ХVIII, ХIХ та на початку ХХ ст. з загальними досягненнями науки і 

економічними та соціальними змінами в суспільстві. 

Тема 1. Історія медицини і лікознавства стародавнього світу  

 Медицина у первіснообщинному устрої, в епоху матріархату і 

патріархату. Медицина і фармація у рабовласницьких державах Стародавнього 

Сходу. Медицина Давнього Єгипту. Медицина і лікознавство Стародавньої 

Індії. Медицина Китаю. Медицина давньої Греції, медичні школи. 

Життєдіяльність найвидатнішого лікаря старовини Гіпократа. Медицина в 

Стародавньому Римі. Учення Асклепіада, роботи Галена.  

 Тема 2. Фармація в епоху середновіччя 

 Розвиток алхімії у країнах Сходу. Медицина і фармація в Арабських 

Халіфатах. Видатні арабські вчені. Життєдіяльність найвидатнішого лікаря 

середньовіччя -  Авіценни. Медицина і фармація в Західній Європі в період 

раннього середньовіччя, V - X ст. Розвиток фармації в період «класичного» 

середньовіччя, XI – XV ст. Салернська школа. Європейські університети. 

Медицина і фармація в Західній Європі в період пізнього середньовіччя (епохи 

Відродження). Основоположник ятрохімії − Парацельс.  

Тема 3. Розвиток медицини і фармації в Україні від Стародавньої Русі 

у XVIII ст. 

 Становлення Київської держави і надання  лікарської та медичної 

допомоги в Київській Русі. Фармація епохи феодалізму. Аптекарство 
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середньовіччя на західноукраїнських землях, в Київській Русі. Фармація й 

медицина України XIV-XVII ст. Аптечна справа на Правобережній і 

Лівобережній Україні, Півдні України, Слобожанщині. Надання лікарської і 

медичної допомоги в Московській державі. Відкриття перших аптек і медичних 

шкіл. Функції, роль і значення Аптекарського наказу. 

Тема 4. Реформи Петра I і подальший розвиток медицини і фармації 

в ХVIII і ХIХ ст.х  

 Правління царя Петра I, його реформи в галузі охорони здоров'я. Лікарське 

обслуговування в Україні в першій половині XVШ ст. Відкриття вільних аптек, 

перспективи розвитку аптечної мережі. Розвиток охорони здоров'я України в 

другій половині XVШ ст. «Аптекарський Статут», його значення для 

подальшого розвитку фармації в Російській імперії. Надання лікарської 

допомоги на Галичині. Розвиток фармації в Російській імперії в XIX ст. Земська 

реформа в Росії, створення земських аптек. Реформи в галузі фармації в кінці 

XIX ст.  I з'їзд фармацевтів Галичини, його значення в розвитку фармації 

 

Змістовий модуль 2.  
Становлення та розвиток фармації в Україні з початку ХХ ст. Розвиток 

фармацевтичної науки та практики. Сучасні напрями розвитку 

фармацевтичної галузі та професійної діяльності  

в Україні та країнах світу 

 

Конкретні цілі: 

Засвоїти історичні ознаки становлення та розвитку аптечної справи, 

фармацевтичної промисловості, науки та практики в Україні. 

Засвоїти історичні підходи, напрями, принципи і форми розвитку 

підприємницької діяльності у галузі фармації. 

Виносити судження щодо перспектив розвитку української фармації та 

фармацевтичного ринку України. 

Проаналізувати взаємозв'язок фармацевтичної науки та промисловості. 

Визначити соціальне значення підготовки фахівців у фармації. 

Вирізняти сфери професійної діяльності фахівців у фармації. 

Визначити основні принципи охорони здоров'я та лікарського 

обслуговування населення в зарубіжних країнах. 

Проаналізувати тенденції розвитку фармації у країнах світу. 

 

Тема 5. Розвиток медицини і фармації України в першій половині ХХ 

ст.  

 Загострення соціальних суперечностей, боротьба аптечних працівників за 

свої права. Фармацевтичне виробництво Росії перед  Першою світовою війною 

і під час війни. Розвиток медицини і фармації після Жовтневої революції. 

Надання медичної та лікарської допомоги в роки громадянської війни. 

Націоналізація аптечної справи в УРСР. Фармація Росії та України в перші 

роки радянської влади. Розвиток медицини і фармації в СРСР. Зміни в 
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законодавстві та системі управління аптеками в передвоєнні роки. Становлення 

української хіміко-фармацевтичної промисловості. 

Тема 6. Розвиток медицини і фармації України в другій половині ХХ 

ст. 

 Фармація в роки Великої Вітчизняної війни. Фармація у післявоєнний 

період. Розвиток фармації в період «застою». Фармація в 80-х 90-х роках XX ст. 

Фармація після проголошення незалежності України. Розвиток фармації у XXI 

ст. 

Тема 7. Розвиток фармацевтичної науки і підготовка фармацевтичних 

кадрів 

 Видатні вчені Російської імперії, їх внесок в розвиток природничих  наук. 

Внесок зарубіжних вчених у розвиток хімії і фармації. Розвиток 

фармацевтичної науки на межі ХІХ-ХХ століть. Підготовка фармацевтичних 

кадрів у Російській імперії. Підготовка фармацевтичних кадрів у СРСР. 

Підготовка фармацевтичних кадрів у незалежній Україні.  

Тема 8. Охорона здоров'я і фармація в зарубіжних країнах  

 Сучасний стан світового фармацевтичного ринку. Охорона здоров'я і 

фармація в США. Охорона здоров'я і фармація в Німеччині. Фармація в Австрії. 

Фармація в Данії. Фармація у Великобританії. Охорона здоров'я і фармація 

Австралії. Фармація в Канаді. Фармація в Словенії. Тенденції розвитку 

світового фармацевтичного ринку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
№ 
з/п 

Тема лекції К-ть 
годин 

Модуль 1. Історія медицини та фармації 

1.  Тема 1. Історія медицини та лікознавства Стародавнього світу. 

Життєдіяльність Гіппократа і Галена 
2 

2.  Тема 2. Фармація в епоху середньовіччя. Життя та діяльність 

Авіцени. Йатрохімія. Парацельс 
2 

3.  Тема 3. Розвиток медицини та фармації в Україні  від 

Стародавньої Русі до  XVIII ст. 
2 

4.  Тема 4. Реформи Петра I та розвиток медицини і фармації в 

Україні в XVIII- XIX ст. 
2 

5.  Тема 5. Історія розвитку фармації в Україні в ХХ ст. 2 

6.  Тема 6. Видатні вчені, їх вклад в розвиток медицини та фармації 2 

7.  Тема 7. Розвиток фармацевтичної науки та підготовка 

фармацевтичних кадрів 
2 

8.  Тема 8. Професійна діяльність фахівців у галузі фармації та 

клінічної фармації  в Україні. Охорона здоров'я і медицина в 

зарубіжних країнах 

2 

РАЗОМ 16 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  
№ 
з/п 

Тема К-ть 
годин 

Модуль 1. Історія медицини та фармації 

1. Тема 1. Історія медицини та лікознавства Стародавнього світу. 

Життєдіяльність Гіппократа та Галена 

2 

Тема 2. Фармація в епоху середньовіччя. Життя та діяльність 

Авіцени. Йатрохімія. Парацельс 

Тема 3. Розвиток медицини та фармації в Україні від 

Стародавньої Русі до  XVIII ст. 

Тема 4. Реформи Петра I та розвиток медицини і фармації в 

Україні в XVIII - XIX ст. 

2. Тема 5. Історія розвитку фармації в Україні в ХХ ст. 

2 

Тема 6. Видатні вчені, їх вклад в розвиток медицини та фармації 

Тема 7. Розвиток фармацевтичної науки та підготовка 

фармацевтичних кадрів 

Тема 8. Професійна діяльність фахівців у галузі фармації та 

клінічної фармації в Україні. Охорона здоров'я і медицина в 

зарубіжних країнах 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 

РАЗОМ 4 
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Тематичний план дисціпліни "Вступ у фармацію. Модуль 1. історія медицини і фармації" 
№ 
з/п 

Тема К-ть 
годин 

Модуль 1. Історія медицини і фармації 
І. Сформувати знання з питань:  
1. Історія медицини і лікознавства Стародавнього світу: 

Історія медицини та лікознавства Стародавнього світу 
Медицина і лікознавство Стародавньої Індії 
Медицина в Стародавньому Римі 
Учення Асклепіада 
Життєдіяльність Гіппократа 
Життєдіяльність Галена 

0,5 

2. Фармація в епоху середновіччя: 
Фармація в епоху середньовіччя 
Медицина і фармація в Західній Європі у період раннього 
середньовіччя, V - X ст. 
Життя та діяльність Авіцени 
Йатрохімія. Парацельс 

0,5 

3. Розвиток медицини і фармації в Україні від Стародавньої Русі до 
XVIII ст.: 
Фармація епохи феодалізму 
Аптечна справа на Правобережній і Лівобережній Україні, Півдні 
України, Слобожанщині 
Розвиток медицини і фармації в Україні від Стародавньої Русі до XVIII ст. 

0,5 

4. Реформи Петра I і подальший розвиток медицини і фармації в 
ХVIII і ХIХ ст.х:  
Реформи Петра I  
Розвиток медицини і фармації в Україні у XVIII- XIX ст. 
Розвиток охорони здоров'я України в другій половині XVШ ст. 
Надання лікарської допомоги на Галичині 

0,5 

5. Розвиток медицини і фармації України в першій половині ХХ ст.: 
Надання медичної та лікарської допомоги в роки громадянської війни 
Історія розвитку фармації в Україні в ХХ ст. 
Розвиток медицини і фармації в СРСР. 

1 

6. Розвиток медицини і фармації України в другій половині ХХ ст.: 
Видатні вчені, їх вклад в розвиток медицини та фармації 
Розвиток фармації в період «застою».  
Фармація в 80-х  90-х роках XX ст.  

1 

7. Розвиток фармацевтичної науки і підготовка фармацевтичних кадрів: 
Підготовка фармацевтичних кадрів у СРСР.  
Розвиток фармацевтичної науки та підготовка фармацевтичних кадрів у 
незалежній Україні. 

1 

8. Охорона здоров'я і фармація в зарубіжних країнах: 
Професійна діяльність фахівців у галузі фармації в Україні.  
Охорона здоров'я і медицина в зарубіжних країнах. 
Охорона здоров'я і фармація Австралії.  
Фармація в Словенії. 

1 

ІІ. Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 4 
ІІІ. Індивідуальна робота – підготовка мультимедійної презентації з теми (за 

вибором), у т.ч. 
 

4 
РАЗОМ 10 



 9 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 

контролю як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 

контрольних заходів). 

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті 

згідно з конкретними цілями теми. На всіх заняттях застосовується контроль 

теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.  

Підсумковий контроль засвоєння модуля проводиться по завершенню 

вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і здачі 

практичних навичок і вважається завершеним, якщо студент набрав не менше 

як 24 бали.  

Рейтингова система оцінки знань студентів 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Підсумковий 

контроль 

30 30 40 

100 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модуля (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 

балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за бальною шкалою, у межах визначеної для 

теми кількості балів. Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент 

може отримати за вивчення поточної теми, розраховані залежно від кількості 

тем. Отримані студентом бали за накопичувальним принципом додаються у 

межах змістових модулів.  
Модуль 1 

(поточний контроль) 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

4-7 4-7 5-8 5-8 4-7 4-7 5-8 5-8 60 

Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати за 

вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким 

чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням балів 

за самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18. 

Бали Традиційна шкала 

27-30 Відмінно  

23-26 Добре  

18-22 Задовільно  

1-17 Незадовільно  

По закінченні вивчення модуля, поточна навчальна діяльність оцінюється 

шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові модулі. 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, з 

додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 60 балам і 
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ділиться пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна кількість, яку 

може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів за самостійну 

роботу, дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

виконали усі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 

контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. Підсумковий 

модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш як 

24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 

Бали Традиційна шкала 

36 - 40 відмінно (зараховано) 

31 - 35 добре (зараховано) 

25 - 30 задовільно (зараховано) 

0 - 24 незадовільно (незараховано) 

Оцінювання дисципліни 

Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 

визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS та 

національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 

90–100 Зараховано А 

82–89 Зараховано В 

75–81 Зараховано С 

67–74 Зараховано D 

60–66 Зараховано E 

35–59 Незараховано FX 

1–34 Не допущений F 

 

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 

контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час 

канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів о закінченні семестру за графіком, 

затвердженим ректором. 

Студенти, які тримали оцінку F після вивчення дисципліни (не виконали 

навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти 

повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ОКРЕМИХ ТЕМ 

 

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 ст.) 
 
 

Тема 1-4. Історія медицини та лікознавства Стародавнього світу. Фармація 

в епоху середньовіччя. Розвиток медицини та фармації в Україні  

від Стародавньої Русі до XVIII ст. Реформи Петра I та розвиток 

медицини і фармації в Україні в XVIII – ХIX ст.  
 

Актуальність теми: Матеріал розкриває значення, зміст і розвиток 

історії медицини та фармації як науки, формування медичних та 

фармацевтичних знань від первісного часу до ХIX ст., висвітлює методи 

лікування й етичні норми, які можуть бути використані у сучасній практиці. 
 

Навчальні цілі:  

1. Проводити взаємозв'язок розвитку медицини і лікознавства з 

загальноісторичним розвитком суспільства. 

2. Ідентифікувати особливості напрямів, принципів, підходів становлення 

медицини і лікознавства на різних етапах історичного розвитку. 

3. Засвоїти основоположні поняття характерні для медицини і лікознавства 

окремих історичних центрів цивілізації (Стародавні Китай, Індія, Єгипет, 

Давньої Греція). 

4. Визначати особливості природничо-наукових, медичних та 

фармацевтичних знань, характерні риси розвитку лікування в країнах 

Стародавнього світу. 

5. Засвоїти базові елементи та історичне значення вчень видатних 

представників медицини різних історичних етапів. 

6. Вирізнити особливості процесу розвитку медицини і лікознавства у 

Стародавній Русі і в Росії до початку ХVIII ст. 

7. Проаналізувати взаємозв'язок подальшого розвитку фармації в Україні 

кінця ХVIII, ХIХ та початку ХХ ст. із загальними досягненнями науки і 

економічними та соціальними змінами у суспільстві. 

Знати:  

1. Визначення історії медицини та фармації як науки і предмету викладання, 

загальну періодизацію та хронологію розвитку; періодизацію і хронологію 

первісної ери та первісного лікування, основні характеристики первісної ери і 

первісного лікування. 

2. Історію формування медичної науки та освіти від схоластики до природничо-

наукового напряму, відокремлення основних галузей медицини та їх 

засновників. 

Вміти: 
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1. Диференційовано підходити до оцінки характеру та рівня розвитку медицини 

та фармації в залежності від стану продуктивних сил та виробничих відносин. 

2. Дати оцінку основним періодам первісної історії. 

3. Визначати основні досягненням медицини та фармації в рабовласницький 

період. 

4. Узагальнити досягнення великих вчених-медиків та фармацевтів  епохи 

Відродження в області медицини та фармації. 

5. Розкривати значення для світової та вітчизняної науки досягнень вчених 

епохи капіталізму. 
 

Самостійна позааудиторна робота  

1. Повторити характеристики різних епох з курсу світової історії. 

2. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 

3. Підготувати (на вибір) мультимедійні презентації за темами: 

 Історія медицини та лікознавства Стародавнього світу. 

 Медицина і лікознавство Стародавньої Індії.  

 Медицина в Стародавньому Римі.  

 Учення Асклепіада 

 Життєдіяльність Гіппократа.  

 Життєдіяльність Галена. Його вчення та внесок у розвиток фармації. 

 Фармація в епоху середньовіччя.  

 Медицина і фармація в Західній Європі в період раннього середньовіччя, 

V–X ст.  

 Життя та діяльність Авіцени.  

 Йатрохімія. Парацельс. 

 Фармація епохи феодалізму.  

 Аптечна справа на Правобережній і Лівобережній Україні, Півдні України, 

Слобожанщині. 

 Розвиток медицини і фармації в Україні від Стародавньої Русі до XVIII ст. 

 Реформи Петра I  

 Розвиток медицини і фармації в Україні в XVIII- XIX ст. 

 Розвиток охорони здоров'я України в другій половині XVШ ст. 

 Надання лікарської допомоги на Галичині.  

 Медицина та фармація Галицько-Волинського князівства (до ХІV ст.). 

 Медицина та фармація польсько-литовської доби (ХІV – ХVІІ ст.). 

 Медицина та фармація Західної України за часів Австро-Угорської імперії. 

 Гомеопатія – відображення головного принципу лікування в медицині 

Тибету. 

 Салернська медична школа та її значення у становленні фармації. 

 Перші ботанічні сади та городи лікарських рослин в Європі.  
 

Контрольні питання 

1. Значення і місце історії фармації у світовій культурі. Витоки розвитку 

медицини. 

2. Лікознавство у первіснообщинному устрої. 

3. Медицина і лікознавство часів рабовласництва. 
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4. Медицина і лікознавство Стародавнього Китаю. 

5. Медицина і лікознавство Стародавньої Індії. 

6. Медицина і лікознавство Стародавнього Єгипту. 

7. Медицина і лікознавство Давньої Греції. 

8. Історичне значення вчення Гіппократа. 

9. Давньоримська 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 Авіценни. Праці Авіценни 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.  Йатрохімія – нове направлення в хімії і медицині; життя та погляди 

Парацельса. 

18.  Розвиток науки у XVIII ст. 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 у ХVІІІ ст.  

28.  Роль вчених медичного факультету Московського університету і медико-

хірургічної академії в Санкт-Петербурзі у підготовці фармацевтичних 

кадрів. 

29.  Розвиток капіталізму в Росії і його вплив на аптечну справу. 

30.  Земська реформа, створення земських аптек.  
 

 

Тестові контрольні завдання 

1. Причини хвороб у Стародавньому Єгипті: 

а) їжа, паразити, погода; 

б) магія; 

в) покарання богів. 

2. Думки єгиптян щодо причин їх ніх хвороб: 

а) злі духи, покарання від богів; 

б) погодні умови; 

в) паразити. 

3. Богинею кохання, зцілення була: 

а) Астарта; 

б) Ісіда; 
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в) Сохмет. 

4. Богинею материнства і родючості була: 

а) Ісіда; 

б) Озіріс; 

в) Астарта. 

5. Богом землеробства і лікарського мистецтва була: 

а) Озіріс; 

б) Сохмет; 

в) Астарта. 

6. Що в перекладі з єгипетської мови означає слово “фармаки”? 

а) даруючий зцілення; 

б) лікар; 

в) фармацевт. 

7. Що таке “Папірус Георга Еберса”? 

а) папірус з рецептами ліків для всіх частин тіла; 

б) оповідання про фармацевтів; 

в) підручник з фармації. 

8. Які косметичні процедури проводилися у Єгипті? 

а) видалення родимок; 

б) пересадка шкіри; 

в) лазерна епіляція. 

 9. У Папірусі Сміта описана втрата: 

а) слуху, мови; 

б) зору; 

в) пальців. 

 10. У Папірусі Сміта описаний параліч: 

а) кінцівок; 

б) вух; 

в) очей. 

 11. У Стародавньому Єгипті проводили операції: 

а) трепанація черепа; 

б) видалення пухлин; 

в) апендектомія. 

 12. Чим займалася Клеопатра? 

а) лікуванням венеричних захворювань; 

б) хірургією; 

в) кардіологією. 

 13. Що вміли готувати в Єгипті? 

а) усі відповіді правильні;  

б) пілюлі, пластирі;; 

в) настої і чаї. 

14. Який з напрямків характерний для храмової медицини? 

а) бальзамування трупів; 

б) наукові дослідження; 

в) астрономія. 
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 15. Покровителем мертвих був бог:  

а) Анубіс; 

б) Сохмет; 

в) Озіріс. 

 16. Посуд з бальзамом, в якому промивали органи, називався:  

а) канопи; 

б) посуд; 

в) миски. 

17. Скільки займає період від появи людини до 4-го тисячоліття до н.е.? 

а) 99 % 

б) 50 % 

в) 30 % 

18. Перша епоха розвитку первісної лікувальної справи – це:  

а) епоха праобщини; 

б) епоха рабоволодіння; 

в) епоха класоутворення. 

19. Друга епоха первісної лікувальної справи – це: 

а) епоха первісної общини; 

б) епоха праобщини; 

в) епоха класоутворення. 

 20. Вплив природи а першу людину: 

а) голод, стихійні нещастя; 

б) відсутність житла; 

в) мала кількість одягу. 

 21. Середня тривалість життя людини в епоху праобщини: 

а) не більшяк 30 років; 

б) не більшніж 40 років; 

в) не більшяк 25 років. 

22. Чому в перших людей були масивні зуби? 

а) через рослинну їжу; 

б) через голод; 

в) через м’ясну їжу. 

23. Хвороба, що характерна для епохи праобщини – це: 

а) карієс; 

б) синдром Дауна; 

в) ВІЛ. 

25. Ким була жінка в епоху матріархату? 

а) головою роду і прообразом для поклоніння; 

б) кухаркою; 

в) служницею. 

26. У зв’язку з чим жінки страждали від зайвої ваги? 

а) жирна їжа; 

б) безділля; 

в) часті пологи. 

27. Хто почав збирати цілющі рослини? 
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а) жінки; 

б) чоловіки; 

в) діти. 

28. Чому матріархат втратив своє значення? 

а) чоловіки стали полювати;  

б) жінки перестали працювати;  

в) чоловіки підняли бунт. 

29. До чого призвів розвиток гончарства? 

а) до появи глиняного посуду; 

б) до розвитку мистецтва; 

в) до розвитку людини. 

30. Як використовували глиняний посуд? 

а) варили їжу і ліки; 

б) прикрашали своє житло; 

в) як одяг. 

31. З використанням людиною металу, виникнення: 

а) хірургічних інструментів; 

б) золота; 

в) алхімії. 

33. Вплив вівчарства на розвиток медицини і фармації: 

а) пастух надавав першу допомогу пораненим вівцям; 

б) людина одомашнила тварину; 

в) людина працювала. 

34. Найдавніша операція – це: 

а) кастрація; 

б) трепанація; 

в) ампутація. 

35. У часи патріархату людина навчилася робити: 

а) варіоляцію; 

б) аналіз крові; 

в) шприци. 

36. Як робили варіоляцію? 

а) гній з вістової кульки втирали в шкіру на руках і ногах; 

б) усім плем’ям били хворого; 

в) присвячували хворому вірші та пісні. 

37. В епоху класоутворення вважалося, що хвороба – це: 

а) кара за неповагу до предка; 

б) результат неправильного способу життя; 

в) дар небес. 

38. Який напрям лікування виник у часи класоутворення? 

а) шаманізм; 

б) фармація; 

в) хірургія. 

39. Предка, який заразив хворого, намагалися задовольнити, але якщо він чинив 

опір, його: 
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а) виганяли; 

б) годували; 

в) запрошували до іншої людини. 

40. Щоб духу предка було куди переселитися, біля хворого була: 

а) тварина; 

б) рослина; 

в) інша людина. 

41. Для лікування шамани застосовували: 

а) маскування хворого; 

б) особливу їжу; 

в) амулети. 

42. Амулети проти епідемій були у вигляді: 

а) човна; 

б) ящірки; 

в) жінки. 

43. Знахарі використовували: 

а) заговори і заклинання; 

б) дієти; 

в) лікарські рослини. 

44. Предків визнавати: 

а) богами; 

б) тваринами; 

в) нечистою силою. 

45. При храмах діяла: 

а) храмова медицина; 

б) секта; 

в) аптека. 

46. Коли закінчилася епоха Стародавнього Світу? 

а) у часи падіння Римської Імперії; 

б) в часи правління Петра І; 

в) у часи Першої світової війни. 

47. Основний предмет вивчення історії медицини та фармації: 

а) формування знань про розвиток медицини і фармації; 

б) писемність; 

в) археологічні розкопки. 

48. Першоджерела – це: 

а) об’єкти, створені людиною; 

б) плітки; 

в) розкопки. 
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Змістовий модуль 2 

Становлення та розвиток фармації в Україні з початку ХХ ст. Розвиток 

фармацевтичної науки та практики. Сучасні напрями розвитку фармацевтичної 

галузі та професійної діяльності в Україні та країнах світу 

 

Тема 5-8.  Видатні вчені, їх вклад у розвиток медицини та фармації. 

Розвиток медицини і фармації України в ХХ ст. Розвиток 

фармацевтичної науки і підготовка фармацевтичних кадрів. 

Охорона здоров'я і фармація в зарубіжних країнах 
 

Актуальність теми: Матеріал висвітлює особливості розвитку медицини 

та фармації в Україні у XХ столітті, які дали потужний поштовх до 

утвердження світових пріоритетів у галузі охорони здоров’я.   
 

Навчальні  цілі:  
1. Засвоїти історичні ознаки становлення та розвитку аптечної справи, 

фармацевтичної промисловості, науки та практики в Україні. 

2. Засвоїти історичні підходи, напрями, принципи і форми розвитку 

підприємницької діяльності у галузі фармації. 

3. Виносити судження щодо перспектив розвитку української фармації та 

фармацевтичного ринку України. 

4. Проаналізувати взаємозв'язок фармацевтичної науки та промисловості. 

5. Визначити соціальне значення підготовки фахівців у фармації. 

6. Вирізняти сфери професійної діяльності фахівців у фармації. 

7. Визначити основні принципи охорони здоров'я та лікарського 

обслуговування населення в зарубіжних країнах. 

8. Проаналізувати тенденції розвитку фармації у країнах світу. 

Знати:  

1. Основні характеристики Новітнього періоду людства. 

2. Особливості природничо-наукових і медичних знань. 

3. Характерні риси розвитку медицини та фармації у новітню добу. 

Вміти:  

1. Визначати особливості розвитку медицини та фармації, а також медичних 

знань у ХХ ст. 

2. Висвітлювати основні історичні події в медицині  та фармації  у Новітній 

період. 
 

Самостійна позааудиторна робота 

1. Повторити з курсу світової історії характеристику епохи. 

2. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та конспектами лекцій. 

3. Підготувати (на вибір) мультимедійні презентації за темами: 

 Надання медичної та лікарської допомоги в роки громадянської війни. 

 Розвиток медицини і фармації після Жовтневої революції.  

 Історія розвитку фармації в Україні в ХХ ст. 

 Видатні вчені, їх вклад у розвиток медицини та фармації. 

 Розвиток фармації у період «застою».  
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 Фармація у 80 - 90-х роках XX ст. Підготовка фармацевтичних кадрів у 

СРСР.  

 Розвиток фармацевтичної науки та підготовка фармацевтичних кадрів у 

незалежній Україні. 

 Професійна діяльність фахівців у галузі фармації та клінічної фармації  в 

Україні.  

 Охорона здоров'я і медицина в зарубіжних країнах. 

 Охорона здоров'я і фармація Австралії.  

 Фармація в Словенії. 

 Розвиток медицини і фармації в СРСР. 

 Розвиток генетики у ХІХ – ХХ ст.х. 

 Розвиток мікробіології у ХІХ – ХХІ ст.х. 

 Віруси – новітня загроза людства, історія розвитку вчення. Сучасні 

досягнення у фармації. 

 Трансплантологія – новий напрям розвитку у медицині. 

 Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Історія створення. 

 Основні напрями та здобутки фармації у ХХ – ХХІ ст.х у країнах світу. 

 Лікарська революція ХХ ст. та її наслідки. 

 Створення перших фармакопей в Росії та Україні.  
 

Контрольні питання 

1. Стан виробництва і постачання лікарських засобів наприкінці XIX, початку 

XX століть. 

2. Фармацевтична справа на початку XX ст. і в роки Першої світової війни.  

3. Боротьба фармацевтів за соціальні права.  

4. Перші кроки організації радянської охорони здоров'я.  

5. Декрет про націоналізацію аптечних підприємств.  

6. Лікарська допомога в роки громадянської війни.  

7. Організація лікарського обслуговування в роки відбудовного 

періоду.  

8. Фармація в роки передвоєнних п'ятирічок.  

9. Лікарське обслуговування в роки Великої Вітчизняної війни.  

10.  Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі у післявоєнний період. 

11.  Фармацевтична справа у 60-х, 70-х, 80-х роках. 

12.  Зародження української фармації.  

13.  Заснування Києво-Печерської лаври. 

14.  Трактат Зої Добродії. 

15.  Братерства в Україні. 

16.  Лікувально-опікувальні заклади Запорозької Січі. 

17.  Виникнення перших українських аптек. 

18.  Медична допомога в Західноукраїнських землях. 

19.  Розвиток фармацевтичної науки в Україні, роль видатних українських 

вчених. 

20.  Становлення і розвиток аптечної справи в Україні. 

21.  Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні. 
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22.  Професійна діяльність фахівців у фармації. 

23.  Фармацевтична промисловість України.  

24.  Перспективи розвитку української фармації.  

25.  Основні принципи охорони здоров'я зарубіжних країн. 

26.  Організаційні структури і фінансування охорони здоров'я за рубежем. 

27.  Формування світового фармацевтичного ринку. 

28.  Лікарське обслуговування населення і лікарських закладів зарубіжних  

країн. 

29.  Напрями підготовки фармацевтичних кадрів за рубежем. 

30.  Тенденції розвитку фармації в передових країнах світу. 
 

 

Тестові завдання 

1. Країна, яка вперше використала метод вакцинації – це: 

а) Єгипет; 

б) Китай; 

в) Межиріччя; 

г) Індія; 

2. Слова: «Медик без задоволеного пізнання хімії досконалий бути не може. 

Нею пізнається натуральне змішання крові і поживних соків, нею відкривається 

додавання здорових і шкідливих їжею. Нею не тільки з різних трав, а й з надра 

земних взятих матеріалів приготовляє корисні ліки», – належать: 

     а) Авіцені; 

     б) Леонардо да Вінчі; 

     в) М. В. Ломоносову;  

     г) К. І. Щепіну.; 

1. Адсорбційну здатність вугілля відкрив: 

а) Т. Є. Ловіц; 

б) А. Д. Нелюбін; 

в) Д. І. Менделєєв; 

г) А. В. Пель; 

2. Хто є  автором "Повного  історичного,   медико-топографічного,   фізико-

хімічного і лікарського опису Кавказьких мінеральних вод, про особливий 

інтерес в якому подають відомості з надання першої допомоги та лікування 

хворих, що отруїлись: 

а) Т. Є. Ловіц; 

б) А. Д. Нелюбін; 

в) Д. І. Менделєєв; 

г) А. В. Пель; 

3. Він автор робіт з консервації ін'єкційних розчинів, водних витягів, 

сироваток: 

а) Т. Є. Ловіц; 

б) А. Д. Нелюбін; 

в) Д. І. Менделєєв; 

г) А. В. Пель; 
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4. Висунув пропозиції  щодо зберігання лікарських засобів, особливо 

наркотичних і в польових умовах: 

     а) М. І. Пирогов; 

     б) П. Г. Голубєв; 

     в) С. А. Пріжбитік; 

     г) Ю. К. Трапп; 

5. Він написав перші підручники з фармакогнозії та фармацевтичної   хімії, 

керівництва та допомоги по рецептурі, токсикології, судової хімії: 

     а) М. І. Пирогов; 

     б) П. Г. Голубєв; 

     в) С. А. Пріжбитік; 

     г) Ю. К. Трапп; 

9. Засновник нового наукового напрямку фармації – біофармації: 

а) М. І. Пирогов; 

б) П. Г. Голубєв; 

в) С. А. Пріжбитік; 

г) Ю. К. Трапп; 

10.  Автор першого великого дослідження російською мовою про таблетки, які 

надалі набули широкого розповсюдження: 

     а) М. І. Пирогов; 

     б) Л. Ф. Ільїн; 

     в) С. А. Пріжбитік; 

     г) Ю. К. Трапп; 

11. Велика група азотовмісних циклічних з'єднань головним чином рослинного 

походження: 

а) Алкалоїди; 

б) Фармакопеї; 

в) Глікозиди; 

12.   Назвіть органічні речовини, молекули яких складаються з вуглеводу і не 

вуглеводного компонента (агликону) і з'єднаних так званим глікозидним 

зв'язком: 

а) Алкалоїди; 

б) Фармакопеї; 

в) Глікозиди; 

13. У роки Великої Вітчизняної війни фітонциди цибулі та часнику,  препарати 

календули,  харчове масло, бальзам з ялиці, звіробійне масло 

використовували як: 

а) седативна засіб;  

б) антисептичний засіб;  

в) муколітичний засіб; 

г) перев'язувальний матеріал;  

14. У роки Великої Вітчизняної війни торф'яний мох використовували, як: 

а) седативний засіб;  

б) антисептичний засіб;   

в) муколітичний засіб;  
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г) Перев'язувальний матеріал;  

15.  У роки Великої Вітчизняної війни супліддя вільхи, коріння родовика, 

бадану, траву льонянки й володушки використовували як: 

а) Імуностимулюючий засіб;   

б) Перев'язувальний матеріал;  

в) Для лікування шлункових захворювань; 

16.  Настоянку лимоннику використовували в роки Великої Вітчизняної війни 

використовували як: 

а) Імуностимулюючий засіб;   

б) Перев'язувальний матеріал; 

в) Для лікування шлункових захворювань; 

17.  Засновником ятрохімії, тобто «лікарської хімії» вважається: 

а) Діоскорид Педаній; 

б) Авл Корнелій Цельс; 

в) Пліній Старший; 

г) Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 

18.  Збірник офіційних документів, що забезпечують належну якість  медичних 

субстанцій, допоміжних речовин, діагностичних і лікарських засобів включає 

вказівки з виготовлення, перевірки якості ліків. Визначає вищі дози препаратів і 

встановлює вимоги до лікарського сировині: 

     а) Алкалоїди; 

     б) Фармакопеї; 

     в) Глікозиди; 

19.  З яких причин в Україні почались перші страйки, пов’язані з розвитком 

медицини та фармації: 

     а) робота без оплати, один вихідний день на тиждень, тривалий робочий 

день; 

     б) брак ліків, поганий санітарний стан; 

     в) робота без вихідних та маленька заробітна плата; 

     г) погане ставлення до працівників аптек; 

20.  У роки Жовтневої революції прогресують таки хвороби, як: 

а) холера та туберкульоз; 

б) пандемія; 

в) пневмонія та туберкульоз; 

г) чума; 

21.  На другому році Великої Вітчизняної війни, армія була укріплена: 

а) лікарями, фельдшерами, санітарними інструкторами та фармацевтами 

б) лікарями та учнями лікарської справи 

в) медикаментами, лікарями та малим вибором інструментарію 

г) фармацевтами та інструментарієм. 

22.   Скільки аптек було на території України у 1982 році: 

а) близько 6 тисяч; 

б) 8 тисяч; 

в) близько 4 тисяч; 

г) 9 тисяч; 
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23.  В якому році спостерігався бурхливий розвиток фармації на території 

України: 

а) 2001 рік; 

б) 2000 рік; 

в) 2002 рік; 

г) 2004 рік; 

24.  У якому році була впроваджена премія Галена: 

а) 1970; 

б) 1974; 

в) 1980. 
 

Підсумковий модульний контроль 
 

Актуальність: Підсумковий модульний контроль надає можливість 

оцінити рівень знань студентів про історичний шлях розвитку фармації і 

аптечної справи та ступінь формування у студентів світогляду й уміння 

історичного мислення, наукового уявлення про взаємозв'язок природознавчих і 

спеціальних дисциплін. 
 

Навчальні цілі:  

Знати: 

1. Особливості напрямів, принципів, підходів становлення медицини і 

лікознавства на різних етапах історичного розвитку. 

2. Основоположні поняття характерні для медицини і лікознавства окремих 

історичних центрів цивілізації (стародавні Китай, Індія, Єгипет, Греція). 

3. Базові елементи та історичне значення вчень видатних представників 

медицини різних історичних етапів. 

4. Історичні ознаки становлення та розвитку аптечної справи, фармацевтичної 

промисловості, науки та практики в Україні. 

5. Історичні підходи, напрями, принципи і форми розвитку підприємницької 

діяльності у галузі фармації. 

6. Взаємозв'язок фармацевтичної науки та промисловості. 

7. Основні принципи охорони здоров'я та лікарського обслуговування 

населення в зарубіжних країнах. 

8. Тенденції розвитку фармації у країнах світу. 
 

Вміти: 

1. Визначити взаємозв'язок розвитку медицини і лікознавства з 

загальноісторичним розвитком суспільства. 

2. Вирізнити особливості процесу розвитку медицини і лікознавства у 

Стародавній Русі та в Україні до початку ХVIII ст. 

3. Аналізувати взаємозв'язок подальшого розвитку фармації в Україні кінця 

ХVIII, ХIХ та на початку ХХ ст. із загальними досягненнями науки й 

економічними та соціальними змінами в суспільстві. 

4. Виносити судження щодо перспектив розвитку української фармації та 

фармацевтичного ринку України. 

5. Визначити соціальне значення підготовки фахівців у фармації. 
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6. Вирізняти сфери професійної діяльності фахівців у фармації. 
 

Самостійна позааудиторна робота 

1. Повторити характеристики різних епох з курсу світової історії. 

2. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 

3. Повторити тестовий матеріал, розібраний на семінарських заняттях. 
 

Перелік питань для письмового й усного опитування 
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. Йатрохімія - нове направлення в хімії і медицині; життя та погляди 

Парацельса. 

18. Розвиток науки в XVIII ст. 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 ст.  

28. Роль вчених медичного факультету Московського університету і медико-

хірургічної академії у Санкт-Петербурзі в підготовці фармацевтичних кадрів. 

29. Розвиток капіталізму в Росії і його вплив на аптечну справу. 

30. Земська реформа, створення земських аптек. 

31. Стан виробництва і постачання лікарських засобів в кінці XIX, початку XX 

століть. 

32. Фармацевтична справа на початку XX ст. і в роки першої світової війни.  
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33. Боротьба фармацевтів за соціальні права.  

34. Перші кроки організації радянської охорони здоров'я.  

35. Декрет про націоналізацію аптечних підприємств.  

36. Лікарська допомога в роки громадянської війни.  

37. Організація лікарського обслуговування в роки відбудовного 

періоду.  

38. Фармація в роки передвоєнних п'ятирічок.  

39. Лікарське обслуговування в роки Великої Вітчизняної війни.  

40. Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі у післявоєнний період. 

41. Фармацевтична справа у 60-тих, 70-тих, 80-тих роках. 

42. Зародження української фармації.  

43. Заснування Києво-Печерської Лаври. 

44. Трактат Зої Добродії. 

45. Братерства в Україні. 

46. Лікувально-опікувальні заклади Запорізької Січі. 

47. Виникнення перших українських аптек. 

48. Медична допомога в Західноукраїнських землях. 

49. Розвиток фармацевтичної науки в Україні, роль видатних українських 

вчених. 

50. Становлення і розвиток аптечної справи в Україні. 

51. Стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні. 

52. Професійна діяльність фахівців у фармації. 

53. Фармацевтична промисловість України.  

54. Перспективи розвитку української фармації.  

55. Основні принципи охорони здоров'я зарубіжних країн. 

56. Організаційні структури і фінансування охорони здоров'я за рубежем. 

57. Формування світового фармацевтичного ринку. 

58. Лікарське обслуговування населення і лікарських закладів зарубіжних країн. 

59. Напрями підготовки фармацевтичних кадрів за рубежем. 

60. Тенденції розвитку фармації в передових країнах світу. 
 

Самостійна аудиторна робота відповідно до 

Завдання 1. Виконайте письмову роботу згідно запропонованого варіанту. 

Завдання 2. Запропонуйте розв’язання тестових завдань згідно з отриманим 

варіантом.  
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