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Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  формування у студентів цілісного уявлення про можливості, 
форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, 
реабілітації та профілактиці хвороб. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати особливості застосування лікарських 
рослин в комплексній фітотерапії; приймати рішення щодо складання і аналізу 
зборів, використання сировинної бази лікарських рослин (дикорослих і 
культивованих).  
Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи та правила складання рецептури зборів та чаїв, види 
АНД на ЛРС, правила складання і аналізу зборів, основні етапи розвитку 
фітотерапії; головні і сучасні напрямки наукових досліджень в галузі вивчення 
лікарських рослин, характеристику сировинної бази лікарських рослин 
(дикорослих і культивованих), нормативно-правові основи використання 
ресурсів дикорослих лікарських рослин на сучасному етапі, організацію 
заготівлі лікарської рослинної сировини, номенклатуру лікарських рослин, 
лікарської рослинної сировини і лікарських засобів рослинного походження, які 
найбільш ефективно використовуються у нетрадиційній медицині, основні 
відомості щодо розповсюдження і місць зростання лікарських рослин, що 
застосовуються в народній медицині, вплив географічних і екологічних 
факторів на продуктивність лікарських рослин; систему стандартизації і 
сертифікації ЛРС, фітозасобів в Україні; документальне оформлення 
результатів аналізу ЛРС; основні способи і форми застосування лікарської 
рослинної сировини в фармацевтичній практиці і промисловому виробництві; 
особливості приготування і дозування фітотерапевтичних лікарських форм, до 
складу яких входять сильнодіючі речовини; правила техніки безпеки при роботі 
з ЛР і ЛРС, основні напрямки застосування в медицині лікарських засобів 
рослинного і тваринного походження. 
уміти: визначати за морфологічними ознаками лікарські рослини у живому та 
гербаризованому вигляді, проводити заготівлю та сушіння, первинну обробку і 
зберігання лікарської сировини, визначати тотожність офіцинальної і 
неофіцинальної ЛРС за зовнішніми і мікроскопічними ознаками; проводити 



аналіз ЛРС в сумішах, розпізнавати домішки ботанічно близьких видів рослин 
при збиранні, прийомці та сертифікації сировини, розробляти і готувати 
рослинні збори, інші фітотерапевтичні засоби для лікування різних 
захворювань, давати обгрунтування складу, технології, застосування 
багатокомпонентних водних витягів з ЛРС, фітозасобів за авторськими 
прописами; 
володіти: технікою макроскопічного аналізу ЛРС; визначати тотожність 
лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп в цілому, 
подрібненому та порошкованому вигляді, а також у вигляді брикетів, таблеток 
та інших формах за допомогою визначника. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНА ФІТОТЕРАПІЯ. Поняття про фітотерапію, її значення і місце в 
сучасній медицині. Основні принципи і завдання сучасної фітотерапії. Основні 
сировинні ресурси фітотерапії. Правила заготівлі, сушіння рослинної сировини. 
Стандартизація ЛРС і фітозасобів, види АНД на ЛРС. Біологічно активні 
речовини лікарських рослин. Взаємозв’язок між хімічним складом і 
фармакологічною дією ЛРС. Отруйні і сильнодіючі рослини у терапії різних 
захворювань. Способи використання фітозасобів. Принципи формування 
фітокомпозицій.  
СПЕЦІАЛЬНА ФІТОТЕРАПІЯ. Загальні принципи застосування фітотерапії. 
Показання та протипоказання до включення фітозасобів у комплексне 
лікування хворих різного профілю. Лікарські рослини і фітотерапія гіпо- і 
авітамінозів. Основи дієтотерапії. Фітодієтика, фітогігієна, фітобальнеологія. 
 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. 
 


