
Семінарське заняття № 2  

  

Тема: Медицина  середньовіччя  

  

Актуальність теми:        Лікарям-вченим Візантії належить велика заслуга в 

складанні збірників, в яких вони, крім своїх спостережень, вміщували цитати 

з творів багатьох античних авторів - спеціалістів з медицини.        Медицина 

Тибету складалася під впливом медицини Китаю та Індії.         Загальним і 

характерним для  епохи Відродження було: прагнення до пізнання законів 

природи, людини, розвиток філософії, художньої літератури, мистецтва.        

В Україні протягом десятків віків жінка відігравала роль хоронителя роду, а у 

прадавніх слов'ян цю хоронительку роду обожнювали і називали Берегинею. 

Архівні матеріали свідчать, що лікарі складали з хворими угоди про 

лікування, плата була висока, недоступна для трудового народу. Простий 

народ обслуговувався не дипломованими лікарями, а лакувальниками - 

ремісниками (цирульниками). Значну роль в історії розвитку медичної 

справи в Україні відіграли братства - організації українського міщанства, які 

в XV-XVIII ст. мали велике значення в житті народу, в його боротьбі проти 

національного гноблення і спроб окатоличення. Почали з'являтися медичні 

школи і перші дипломовані лікарі. У козацьких шпиталях, на противагу 

цивільним, знаходили притулок не тільки інваліди, тут також лікували 

поранених у боях запорожців на кошти Січі. Це були своєрідні, перші 

військові лікувальні заклади України.                              

Навчальні цілі заняття:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знати: - медицину Візантії, Сходу, Тибету, середньовічної Європи; - 

медицину в епоху Відродження; - медицину України часів Київської Русі; - 

медицину України в середні віки.  

  

Вміти:  

- аналізувати розвиток медицини; - охарактеризувати досягнення в медицині; 

- застосовувати свої знання при потребі. 

 

Питання для фронтального опитування : 

  

1. Що Ви можете розповісти про медицину Візантії? 2. Охарактеризуйте 

медицину Сходу. 3. Розкажіть про Ібн Сіна (Авіценна) та його 

найважливіші праці . 4. Особливості медицини Тибету. 5. Що Вам 

відомо про медицину в середньовічній Європі? 6. Охарактеризуйте 

медицину в епоху Відродження та вклад видатних вчених. 7. Що Ви 

можете розповісти про медицину України часів Київської Русі? 8. Чому 

виникла цехова медицина? 9. Яка роль братства в організації медичної 

допомоги в Україні? 10. Які були центри формування медичної 

культури?  

 



    Орієнтовна навчальна карта для самостійного вивчення навчальної 

літератури по темі: Розвиток медицини на українських землях, від 

стародавніх слов’ян до сьогодення  

  

 

Завдання Вказівки до виконання 

1.Вивчити медицину  на українських 

землях, від стародавніх слов’ян до 

сьогодення.   

  

2.Питання контролю знань:  

- Медицина України часів Київської 

Русі.  

- Медична справа в Україні ХVІІ та 

ХVІІІст.  

- Розвиток медицини на українських 

землях ХІХ ст. 

  1.  Підготувати тести у відповідності 

до теми. 

2. Підготувати презентації з одного з 

питань контролю знань 
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