
СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 1 

  

Тема: Історія медицини як наука та предмет викладання. Медицина первісного 

суспільства 

  

І. Актуальність теми:  

  

Історія медицини є одним з розділів загальної історії культури людства. Вона розглядає 

розвиток знань, пов'язаних із захворюваннями, лікуванням людини, збереженням і 

зміцненням її здоров'я. Зміст медицини, якість лікувальних, рівень запобіжних засобів, 

становище медичних працівників завжди залежали і залежать від соціально-економічних 

умов життя людства, від суспільного ладу, розвитку природничих наук, філософії, 

техніки. Тому вивчати історію медицини, правильно розуміти її розвиток можна лише в 

нерозривному зв'язку із загальною історією людства. Оскільки сучасна медицина є 

системою наукових знань про здоров'я і захворювання людини в умовах її як 

індивідуального, так і громадського життя, ця наука має біосоціальний характер. 

Біологічне і соціальне входять у медицину не ізольовано, а в діалектичному поєднанні. В 

історії кожної країни були визначні події, які позначалися на характері 

соціальноекономічних відносин, на розвитку її культури і науки, в тому числі і медицини.        

З часів первіснообщинного ладу функції догляду та обслуговування, які входять у сферу 

сестринської справи, виконували жінки, матері, сестри. Цілком природно, що жінка 

доглядала новонароджених, немовлят, а пізніше — дітей.                           

  

Навчальні цілі заняття:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знати: - витоки медицини; - розвиток первісної медицини;  

-Історія медицини як наука і частина історії людства 

- Вступ. Витоки медицини 

- Історія медицини як наука і частина історії людства. 

- Зміст медицини, її біосоціальний характер. 

Історія медицини загальна та спеціальна  

  

Вміти:  

- аналізувати розвиток медицини;  

- застосовувати свої знання при потребі.  

 

Питання для фронтального опитування  

  

  

1. Що Ви можете розповісти про витоки медицини?  

  

2. Як формувалась первісна медицина?  

  

3  Охарактеризуйте медицину трипільців.  

  

13. Які були особливості медицини у скіфів?  

  

14. Як формувалась медицина у слов’янських племен? 

 

 

Орієнтовна навчальна карта  для самостійного вивчення навчальної літератури  по 

темі: Медицина  середньовіччя 

  



Завдання Вказівки до виконання 

1.Вивчити медицину       первісного 

суспільства  

  

2.Питання контролю знань:  

Як розвивалась медицини 

Медицина трипільців . Медицина скіфів . 

Медицина словʼ янських племен  

 

    Література: 1.Основна. М.Б.Шегедин, 

Н.О.Мудрик „Історія медицини та 

медсестринства” ст.61 - 108.  

  

2.Додаткова. Ю.Зайцев „Історія України”  

  

 

 


