
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

  

Тема: Основні напрями розвитку вітчизняної медичної науки 

                            

Актуальність теми:  

  

      Основні етапи розвитку медицини і охорони здоров’я на Україні. 

Особливості соціально-політична історії медицини на Україні. Ідеологізація 

науки і медицини. Минули тисячоліття, але медицина, як і раніше, з 

великими зусиллями розкриває таємниці людського організму, і літопис 

героїзму медиків на шляху осягнення цих таємниць ніколи не закінчиться. З  

розвитком медицини пов’язано багато яскравих імен. Сучасна медицина не 

була б такою багатою на досягнення, що особливо проявились на межі ХІХ і 

ХХ століть, якби не спирались на досвід попередників.  Вони не тільки 

робили великі відкриття, а й випереджали час. Причому неодмінними 

моральними якостями цих медиків були виняткова чесність та сумлінність. 

Нерідко першовідкривачам доводилося долати колосальні перешкоди, 

труднощі задля утвердження своїх ідей, які часто тільки згодом знаходили 

наукове обґрунтування.  Розвиток медицини в Україні. Медична справа в 

Західній та Східній (Великій) Україні. Зародження, встановлення і розвиток 

медичної освіти в Україні і на західноукраїнських землях (Андрей 

Крупинський). Є. Славинецький, І. Полетика, Д. Самойлович, Н. 

Максимович-Амбодик, П. Погорецький, О. Шумлянський, М. 

Тереховський.Наукові досягнення. Відкриття клітини. Целюлярна патологія 

(Р. Віхров). Експериментальні дослідження (Г. Мендель), бактеріологія (Л. 

Пастер, Р. Кох, М. Гамалія), клінічна медицина (Ф. Веллер, Л. Траубе, С. 

Боткін, В. Образцов, Ф. Яновський, В. Бехтерєв, Дж. Лістер, М. 

Скліфосовський, М. Пирогов). Винайдення знеболювальних речовин. 

Розвиток гігієнічних наук (С.Т. Стинка, Ф. Ерісман). 

  

Навчальні цілі заняття:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знати:  

-вклад видатних діячів світової та української медичної науки в національну і світову 

медицину, медсестринство;  проблеми розвитку охорони здоров’я та сестринської справи 

в Україні, світі..  

  

Вміти:  

- аналізувати розвиток медицини вітчизняної науки;  
правильно аналізувати розвиток медицини та медсестринства;  застосовувати свої знання 

при вирішенні професійних проблем;  сприяти духовному відродженню української 

медицини та медсестринства;  поглиблювати свої знання в медицині;  орієнтуватися в 

сучасних проблемах охорони здоров’я і сприяти вирішенню їх 

-  

Питання для фронтального опитування  
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Орієнтовна навчальна карта для самостійного вивчення навчальної 

літератури по темі:  

  

      Завдання          Вказівки до виконання 

 1. Розвиток медицини в Україні 

2.Питання контролю знань:  

- Основні етапи розвитку медицини і 

охорони здоров’я на Україні. 

- Зародження, встановлення і 

розвиток медичної освіти в Україні 

- Наукові досягнення 

  1.Підготувати питання 

фронтального опитування 

 

Література:  

1.Основна. М.Б.Шегедин, 

Н.О.Мудрик „Історія медицини та 

медсестринства” ст. 7 -60.  

2.Додаткова. Ю.Зайцев „Історія 

України”  
 


