
Анотація на дисципліну  
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ СВІТОВОЇ ФЛОРИ У ФАРМАЦІЇ 

(курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  ознайомлення студентів з історією вивчення та використання 
лікарських рослин, вивчення фундаментальної ролі лікарських рослин у житті 
людини, різноманіття дикорослих та культивованих представників світової 
флори як джерела лікарських препаратів рослинного походження; навчити 
студентів за морфологічними ознаками визначати лікарські рослини в природі, 
знати періоди і раціональні прийоми збору, первинної обробки, умови сушіння, 
пакування, правила зберігання ЛРС; виконувати товарознавчий, 
макроскопічний, мікроскопічний, фітохімічний, люмінесцентний і 
хроматографічний аналіз ЛРС, продуктів її переробки. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: організовувати та проводити заготівлю лікарської 
рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів 
лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення 
проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин 
відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної 
сировини рослинного походження (GACP); організовувати, забезпечувати і 
проводити аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в 
аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевтичних 
підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-
правових актів; забезпечувати належне зберігання лікарської рослинної 
сировини, лікарських засобів рослинного походження відповідно до їх фізико-
хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у 
закладах охорони здоров’я. 
Програмні результати навчання: 
знати: історію вивчення та використання лікарських рослин, первинний і 
вторинний синтез речовин і відкладання їх у рослині у вигляді поживних, 
лікарських та отруйних; особливості етапів збору та зберігання лікарської 
рослинної сировини; основну фармакологічну дію найбільш поширених 
лікарських рослин світової флори; групи лікарських рослин за впливом на певні 
системи органів людини; основні систематичні ознаки, необхідні для 
ідентифікації поширених і доступних видів лікарських рослин регіону; 
морфологічні особливості лікарських рослин, способи розмноження, типи 



класифікації та ознаки різних систематичних груп лікарських рослин, принципи 
роботи з інтродукованими видами лікарських рослин у ботанічних садах, 
значення лікарських рослин у житті людини, заходи щодо раціонального 
використання, охорони та відтворення рослинних ресурсів світової флори, в 
першу чергу, тих, які є джерелом сировини для виготовлення різноманітних 
лікарських препаратів, що застосовуються у медичній практиці; 
уміти: за зовнішньою будовою встановлювати вид лікарських рослин, їх 
еколого-біологічні особливості, біохімічний склад, дію, застосування та 
проблеми раціонального використання й охорони; класифікувати рослини за 
основними фармакологічними групами (заспокійливі, гіпотензивні, сечогінні, 
жовчогінні, гіпоглікемічні, кровоспинні, в’яжучі, протиалергічні, кардіотонічні, 
протизапальні, жарознижувальні, вітамінні тощо); проводити раціональну 
заготівлю, зберігання та консервування лікарської рослинної сировини; 
володіти: навичками знаходити і правильно оцінювати інформацію про 
ресурси лікарських рослин, проблеми їх раціонального використання та 
охорону, ідентифікувати поширені і доступні види лікарських рослин світової 
флори у природі та на гербарних зразках, правильно заготовляти та зберігати 
лікарську рослинну сировину, встановлювати зв’язок між морфо-
фізіологічними особливостями лікарських рослин і можливостями їх 
практичного використання.  
Зміст навчальної дисципліни: 
Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина. Поняття про лікарські 
рослини. Правила збирання, сушіння та зберігання лікарської сировини. 
Приведення сировини до стандартного стану. Біологічно активні речовини 
лікарських рослин. Хімічний склад лікарських рослин. Фармакологічна дія 
лікарських рослин. Фактори впливу на фармакологічний ефект. Фізіологічна дія 
лікарських засобів рослинного походження. Лікарські рослини природних, 
штучних та антропогенно трансформованих фітоценозів. Різноманітність 
культивованих лікарських рослин світової флори. Медичне значення 
декоративних та харчових рослин. Різноманітність та ресурси дикорослих 
лікарських рослин світової флори, заходи щодо їх раціонального використання 
та охорони. Правила використання та охорони лікарських рослин. Теоретичні 
та практичні аспекти ресурсознавства лікарських рослин в світовій практиці. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


