
Анотація на дисципліну  
ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - набути знань особливості вирощування рослин, що 
застосовуються у лікарській практиці,  знань про особливості їх росту й 
розвитку, розмноження, хімічного складу  та заготівлю лікарської рослинної 
сировини.  
«Вирощування лікарських рослин» як навчальна дисципліна  інтегрує з 
наступними дисциплінами: фармацевтична ботаніка та фармакогнозія.   
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність працювати з визначниками; здатність володіння 
прийомами збору лікарської сировини різних морфологічних груп, заготівлі, 
сушіння та зберігання рослин; здатність вирощувати лікарських рослин на 
навчально-дослідних земельних ділянках; здатність збирати гербарії лікарських 
рослин, проводити дослідження та фенологічних спостереження;  
Програмні результати навчання: 
знати: технологія вирощування  однорічних та дворічних лікарських рослин; . 
правила селекції лікарських рослин, критерії відбору; правила інтегрованого 
захисту лікарських рослин від шкідників  і  хвороб; основні  види  лікарських  
рослин,  що  вирощуються  в  культурі; інноваційні  технології вирощування  
лікарських  рослин; 
уміти: складати  сівозміни,  вирощування  лікарських  рослин; розробляти  
технологічні  карти  з  вирощування  лікарських  рослин; розробляти 
технологічні карти вирощування однорічних лікарських рослин; розробляти 
технологічні карти вирощування багаторічних трав'янистих  лікарських  
рослин; розробляти  технологічні  карти  вирощування  багаторічних 
чагарникових лікарських рослин;  
володіти: навичками закладання колекційної ділянки лікарських рослин,  
шкілки,  розсадників; навичками вирощування  кімнатних  лікарських  рослин.  
навичками охорони  та відтворення природних запасів лікарських рослин; 
навичками заготівлі  лікарської  рослинної  сировини  відповідно  до  правових  
засад  раціонального використання природних ресурсів; навичками оцінки 
якості лікарської сировини; навичками розроблення й реалізації екологічних 
проектів. 
Зміст навчальної дисципліни:  



ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
ДИКОРОСЛИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН. Лікарські  рослини  та  їх  поширення  
відповідно  до  адміністративного та ботаніко-географічного поділу України. 
Збалансоване використання і збереження лікарських рослин. Чинники впливу 
на стан і динаміку ресурсів в умовах трансформованого  природного  
середовища.  Реєстри  видів  лікарських  рослин,  що підлягають  охороні  на  
території  України.  Червона  книга  України.  Лікарські  рослини регіону, що 
підлягають охороні. 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН. Біологічно  
активні  речовини  лікарських  рослин.  Загальна характеристика. Основні класи 
діючих хімічних речовин: алкалоїди, глікозиди, дубильні речовини, 
флавоноїди, вітаміни, органічні кислоти, фітонциди, ефірні олії, мінеральні 
солі. 
КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН. Сівозміни лікарських рослин. 
Особливості внесення добрив. Селекція лікарських рослин, критерії відбору. 
Інтегрований захист лікарських рослин від шкідників  і  хвороб.  Основні  види  
лікарських  рослин,  що  вирощуються  в  культурі. Інтродукція  та  
акліматизація.  Інноваційні  технології вирощування  лікарських  рослин. 
Технологія  вирощування  однорічних  лікарських  рослин.  Загальні  
особливості технологічних прийомів вирощування однорічних лікарських 
рослин. Ботаніко-біологічна характеристика  та  агротехніка  вирощування  
однорічних  лікарських рослин.   
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАГОТІВЛІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Основні  
правила  збору  лікарської  сировини  різних морфологічних  груп.  Особливості  
сушіння  рослинної  сировини.   
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


