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Мета курсу – формування цілісного уявлення про можливості і принципи 

наукової фітотерапії, форми і методи народної медицини, розуміння місця і ролі рослин 
в науковій, народній медицині, косметології, ароматерапії, а також можливості 
інтеграції траволікування з сучасними офіційними методами лікування.  

Міжпредметні зв’язки. Вибіркова дисципліна «Основи фітотерапії» базується на 
знаннях, отриманих студентами при вивченні основ латинської мови з медичною 
термінологією, патоморфології та патофізіології, фармакології та медичної рецептури. 
Закладає основи вивчення студентами клінічного медсестринства у внутрішній 
медицині, клінічного медсестринства в професійній патології, що передбачає 
інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати 
отримані знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. Як 
навчальна дисципліна відіграє роль у розв’язанні таких актуальних проблем, як 
профілактика і лікування різноманітних захворювань за допомогою фітотерапії.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, 
особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта.  

Програмні результати навчання: виконувати найпростіші методи фізіотерапії 
(за списком 6); виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби (за списком 
7); організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних 
питань; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності 
результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням. 

Очікувані результати навчання: 
знати: предмет і завдання дисципліни, її значення для практичної діяльності 

магістра; 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 та тваринного 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; мінливість хімічного складу ЛР; макроскопічний і мікроскопічний 
методи аналізу цілої, подрібненої, таблетованої та брикетованої лікарської рослинної 
сировини; особливості аналізу зборів;  систему стандартизації і сертифікації ЛРС, 
фітозасобів в Україні; документальне оформлення результатів аналізу ЛРС; юридичне 
значення сертифікату; основні способи і форми застосування лікарської рослинної 
сировини в фармацевтичній практиці і промисловому виробництві; зультати навчання.  



вміти:  визначати за морфологічними ознаками лікарські рослини у живому та 
гербаризованому вигляді;  проводити заготівлю та сушіння, первинну обробку і 
зберігання лікарської сировини; володіти технікою макроскопічного аналізу ЛРС; 
визначати тотожність лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп в 
цільному, подрібненому та порошкованому вигляді, а також у вигляді брикетів, 
таблеток та інших формах за допомогою визначника; визначати тотожність 
офіцінальної і неофіцінальної 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, що складаються з офіцінальних і неофіцінальних рослин, інші 
фітотерапевтичні засоби для лікування різних захворювань, дати обгрунтування складу, 
технології, застосування. 

Зміст навчальної дисципліни: Загальна фітотерапія. Спеціальна фітотерапія. 
Фітотерапія захворювань нирок і сечовидільних шляхів. Фітотерапія ендокринних і 
обмінних захворювань. Фітотерапія в офтальмології. Фітотерапія в стоматології. 
Фітотерапія в акушерстві і гінекології. Фітотерапія в педіатрії. Фітотерапія в онкології. 
Фітотерапія захворювань нервової системи. Фітотерапія в дерматології і косметології. 
Фітотерапія в профілактиці і лікуванні променевої хвороби. Фітотерапія гіпо- і 
авітамінозів. Основи і принципи ароматерапії. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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