
Анотація навчальної дисципліни 
«Фітотерапія» 
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Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 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 традиційними 

методами лікування. 
 Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Фітотерапія» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія людини, 

фізіологія, медична хімія, медична біологія, біологічна та біоорганічна хімія, інтегрується з 

вивченням патоморфології, патофізіології, фармакології. Вивчення дисципліни формує 

засади подальшого вивчення студентом додаткових методів лікування патології внутрішніх 

органів, що вивчається на заняттях з дисциплін у циклі професійної підготовки, що 

передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання 

та у професійній діяльності, надає можливість отримати додаткові знання з 

фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів рослинного походження та 

формувати професійні навички їх застосування. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність приймати обґрунтоване 

рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність діяти соціально, 
відповідально та свідомо; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); розуміння 

важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я населення; навички 

опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення принципів та 

характеру лікування захворювань; здатність інтегровано оцінювати скарги та результати 

обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо немедикаментозної 

корекції їх стану 
Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та 

функції окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку 

патологічних процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря; 
призначати й аналізувати додаткові методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, 

функціональні та/або інструментальні); оцінювати інформацію з метою проведення 

диференційної діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи знання про людину, 

її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за 

списком 4); встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1), 

встановити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; визначати характер лікування (консервативне, 

оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого 

та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 



 
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; лікарські форми з 

рослинної сировини та їх технологію, способи приготування лікарських засобів з ЛРС; 

технологію багатокомпонентних витягів і витягів, що рідко зустрічаються: олійних, винних, 

зі свіжих рослин; основні принципи та правила складання рецептури зборів та чаїв, види 

АНД на ЛРС, методи аналізу зборів, отруйні  і  сильнодіючі  рослини,  які  

використовуються  в  фітотерапії;  особливості приготування і дозування 

фітотерапевтичних лікарських форм, до складу яких входять і сильнодіючі речовини; 

найважливіші синдроми отруєнь отруйними і сильнодіючими рослинами; принципи 

надання першої і невідкладної допомоги при отруєннях; правила техніки безпеки при роботі 

з ЛР і ЛРС; основні  напрямки  застосування  в  медицині  лікарських  засобів  рослинного  

і  тваринного походження; 
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 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,  що  складаються  з  

офіцинальних  і  неофіцинальних рослин,  інші  фітотерапевтичні  засоби  для  лікування  

різних  захворювань,  дати обґрунтування складу, технології, застосування; приготувати 

багатокомпонентні водні витяги з ЛРС, фітозасоби за авторськими прописами, витяги, що 

рідко зустрічаються: олійні, винні, з свіжих рослин; лікарські форми, до складу яких 

входять отруйні і сильнодіючі рослини; надати першу і невідкладну допомогу при 

отруєннях лікарськими рослинами; проводити фітохімічний скринінг ЛРС; проводити 

якісні та мікрохімічні реакції на основні групи біологічно активних речовин, які містяться  

у  ЛР  і  сировині,    застосувати  тонкошарову  хроматографію  для  аналізу  ЛРС; проводити 

кількісне визначення БАР в ЛРС. 
 Зміст навчальної дисципліни:   
Поняття про фітотерапію, її значення і місце в сучасній медицині і фармації. 

Історія розвитку, організація та загальні питання фітотерапії. Основні принципи і 

завдання сучасної фітотерапії. Поняття про фітотерапію. Основні положення сучасної 

фітотерапії. Основні принципи і завдання сучасної фітотерапії. Сучасні проблеми 

фітотерапії. Переваги і недоліки фітотерапевтичних засобів. Фармакотерапевтична 



класифікація лікарських рослин. Значення та роль курсу в практичній діяльності. Правила 

складання рецептури зборів та чаїв, методи їх аналізу. Сучасний стан виробництва 

вітчизняних фітопрепаратів та дієтичних добавок. Основні історичні етапи розвитку 

фітотерапії, її роль і місце в сучасній лікарській практиці. Історична спадщина, 

фармакогнозія і фітохімія, фармакологія, патофізіологія, біофізика, психотерапія, 

лікарський досвід. Сучасні уявлення про механізми дії фітотерапії.  
Основні сировинні ресурси фітотерапії. Правила заготівлі, сушіння рослинної 

сировини. Способи  стабілізації ЛРС. Зберігання і контроль якості ЛРС. 

Стандартизація ЛРС і фітозасобів, види АНД на ЛРС. Сировинна база ЛР: дикорослі і 

культивовані лікарські рослини. Охорона дикорослих лікарських рослин. Правила 

раціональної заготівлі ЛРС різних морфологічних груп. Первинна переробка ЛРС. Способи 

сушіння, консервації і стабілізації ЛРС. Зберігання і контроль якості ЛРС. Стандартизація 

ЛРС і фітозасобів, види АНД на ЛРС. 
 
Біологічно активні речовини лікарських рослин. Взаємозв’язок між хімічним 

складом і фармакологічною дією ЛРС. Біологічна і фармакологічна характеристика 

лікарських рослин. Речовини первинного та вторинного синтезу. Вуглеводи, полісахариди, 

вітаміни, органічні кислоти, ефірні олії, гіркоти. Рослинні глікозиди та їх практичне 

значення. Сапоніни. Серцеві глікозиди. Фенольні сполуки: прості феноли та їх глікозиди, 

кумарини, хромони, флавоноїди, таніди, антраценпохідні, лігнани, флаволігнани. 

Алкалоїди, основні їх представники та рослинні джерела. Значення мікроелементів у 

життєдіяльності людини. Патологічні процеси, пов'язані з дефіцитом мікроелементів. 

Рослини як джерела водорозчинних і жиророзчинних вітамінів та мікроелементів. 
Отруйні і сильнодіючі рослини у терапії різних захворювань. Отруйні і 

сильнодіючі рослини. Відомості про отруйні властивості деяких лікарських рослин. 

Класифікація рослин за ступенем токсичності. Діагностика отруйних домішок у 

фітозасобах. Правила запобігання отруєнь лікарськими рослинами. Принципи надання 

допомоги при отруєннях рослинами. Значення фітотерапії при отруєннях. 
Лікарські форми з рослинної сировини та їх технологія. Способи використання 

фітозасобів. Особливості екстрагування біологічно активних речовин з ЛРС. Ступінь 

подрібнення рослинної сировини. Основні лікарські форми з рослин з рідким дисперсним 

середовищем (настій, відвар, напар, мацерат. настойка, екстракт, лінімент), з пластично-
пружним середовищем (мазі, супозиторії) та тверді (порошки, гранули, таблетки). Правила 

виготовлення та використання настойок, відварів, чаїв, напарів, лікувальних ванн у 

стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних, санаторно-курортних установах, а також у 

домашніх умовах. Фітозасоби для інгаляцій, полоскань і зовнішнього застосування. 
Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини і збори як основні об’єкти фітотерапії. 

Методи аналізу ЛРС. Загальні вимоги до проведення фітотерапії. Дозування фітозасобів 

залежно від віку. Специфіка формування алгоритму фітотерапії. Особливості застосування 

фітотерапії у педіатричній та геріатричній практиці. Поняття про ароматерапію, 

фітодієтетику, фітокосметику, фітодизайн та фітоніринг. 
Принципи формування фітокомпозицій. Фітозасоби загальної дії. Загальні 

підходи до формування фітокомпозицій. Роль хімічного складу рослин у визначенні 

структури фітокомпозицій заданої терапевтичної дії. Загальні відомості про рослини з 

адаптогенною, імуномодулюючою та депуративною дією. Лікарські рослини як джерела 

вітамінів і мікроелементів. Використання фітозасобів з антиоксидантними властивостями. 
Особливості фітодієтики при забрудненні навколишнього середовища 

радіоактивними нуклідами. Рослини, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму. 
Загальні принципи застосування фітотерапії. Показання та протипоказання до 

включення фітозасобів у комплексне лікування хворих різного профілю. Показання та 

протипоказання до включення фітозасобів у комплексне лікування хворих різного профілю. 

Принципи застосування фітотерапії: етапність, комплексність (поєднання фітотерапії з 



іншими методами і засобами), системність, індивідуалізація, тривалість і безперервність, 

поступовість, безпечність. 
Лікарські рослини і лікарська рослинна сировина, які впливають на імунітет. 

Фітотерапія алергійних захворювань. Імуномодулятори І та ІІ групи. Офіцинальні та 

неофіцинальні лікарські рослини, що впливають на імунітет. Особливості складання і 

використання зборів, що використовуються при бронхіальній астмі, алергічному 

кон’юнктивіті і риносинуситі, ексудативному діатезі, екземі, кропив’янці. Офіцинальні та 

неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування алергійних станів. 
Фітотерапія неврозів. Основні принципи фітотерапії. Особливості складання і 

використання зборів, що використовуються при лікуванні неврозів. Офіцинальні та 

неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування неврозів. 
Фітотерапія захворювань серцево-судинної, кровоносної та лімфатичної систем. 

Основні принципи фітотерапії. Особливості складання і використання зборів, що 

використовуються при лікуванні захворювань серцево-судинної системи. Основні 

принципи фітотерапії гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, 

серцевої недостатності, порушень серцевого ритму. Особливості складання і використання 

зборів, що використовуються при лікуванні захворювань кровоносної та лімфатичної 

систем. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для 

лікування захворювань серцево-судинної системи. Характеристика лікарських рослин 

ангіопротекторної, кардіопротекторної, регулюючої тонус судин (при артеріальній гіпер- та 

гіпотензії), гіполіпідемічної, гіпокоагуляційної та сечогінної дії. Офіцинальні та 

неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування захворювань 

кровоносної та лімфатичної систем. Характеристика лікарських рослин. 
Фітотерапія захворювань органів дихання. Фітотерапія в оториноларингології 
Основні принципи фітотерапії. Особливості складання і використання зборів, що 

використовуються при лікуванні захворювань органів дихання. Основні групи лікарських 

рослин за їх терапевтичним впливом на дихальні шляхи: антимікробні, відхаркувальні, 

потогінні та жарознижувальні, спазмолітичні, гіпосенсибілізувальні та протизапальні. 

Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування 

захворювань органів дихання. Основні принципи фітотерапії. Особливості складання і 

використання зборів, що використовуються при лікуванні захворювань ЛОР-органів. 

Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування 

захворювань ЛОР-органів. 
Фітотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту. Фітотерапія 

захворювань печінки і жовчних шляхів. Основні принципи фітотерапії захворювань 

ШКТ. Особливості складання і використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні 

лікарські рослини, що використовуються для лікування захворювань ШКТ. Лікарські 

рослини, що збуджують апетит і стимулюють секреторну функцію травного каналу, 

протизапальні, обволікаючі, проносні, антидіарейні, газогінні (кармінативні), глистогінні, 

спазмолітичні, регенераторні, гіперкоагулювальні (кровоспинні) та такі, що регулюють 

шлункову гіперсекрецію. Особливості застосування фітотерапії при захворюваннях органів 

травлення у дітей та осіб похилого віку. Фітозасоби, що використовують при гельмінтозах. 

Фітотерапія в комплексному лікуванні геморою. Основні принципи фітотерапії 

захворювань печінки і жовчних шляхів. Особливості складання і використання зборів. 

Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються для лікування 

захворювань печінки і жовчних шляхів. Офіцинальні лікарські засоби рослинного 

походження, що використовуються для лікування захворювань печінки і жовчних шляхів. 

Рослинні гепатопротектори. 
Фітотерапія захворювань нирок і сечовидільних шляхів. Основні принципи 

фітотерапії захворювань нирок і сечовидільних шляхів, простатиту. Особливості складання 

і використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються для лікування захворювань нирок і сечовидільних шляхів, простатиту. 



Лікарські рослини протизапальної, сечогінної, спазмолітичної та уролітичної дії. а також 

для регуляції сольового обміну, їх застосування при захворюваннях нирок і сечовивідних 

шляхів. Місце фітотерапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на пієлонефрит, 

цистит, уретрит, сечокам'яну хворобу. 
Фітотерапія ендокринних і обмінних захворювань. Основні принципи фітотерапії 

цукрового діабету, захворювань щитовидної залози, ожиріння. Особливості складання і 

використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються для лікування ендокринних і обмінних захворювань. Лікарські рослини 

гіпоглікемічної, тиреотропної дії, ті, що регулюють менструальний цикл, лактогінні та ті, 

що знижують апетит. Застосування фітотерапії в комплексному лікуванні цукрового 

діабету, захворювань щитовидної залози, клімактеричного синдрому, імпотенції, 

гіпогалактії та ожиріння. 
Фітотерапія в педіатрії, акушерстві і гінекології. Фітотерапія в офтальмології, 

стоматології. Особливості використання лікарських рослин в акушерстві і гінекології. 

Основні принципи фітотерапії гінекологічних захворювань. Особливості складання і 

використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються в акушерстві і гінекології. Особливості використання і дозування 

лікарських рослин в педіатрії. Основні принципи фітотерапії дитячих захворювань. 

Особливості складання і використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські 

рослини, що використовуються в педіатрії. Основні принципи фітотерапії блефариту, 

кон’юнктивіту, та інших захворювань. Особливості складання і використання зборів. 

Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються в офтальмології. 
Основні принципи фітотерапії пародонтозу, гінгівіту, стоматиту. Особливості 

складання і використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються в стоматології. 
Фітотерапія в онкології. Лікарські рослини для профілактики і фітотерапія 

променевої хвороби. Основні принципи фітотерапії в онкології. Особливості складання і 

використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються в онкології. Основні принципи фітотерапії при променевій хворобі. 

Можливості використання лікарських рослин для профілактики променевої хвороби. 
Особливості складання і використання зборів. Характеристика офіцинальних та 

неофіцинальних лікарських рослин, що використовуються для профілактики та лікування 

променевої хвороби. 
Фітотерапія в дерматології і косметології. Основи і принципи ароматерапії. 

Основні принципи фітотерапії дерматологічних захворювань. Особливості складання і 

використання зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що 

використовуються в дерматологіі і косметології. Лікарські рослини гіпосенсибілізувальної, 

протизапальної, антимікробної, регенераторної, тонізуючої та кератолітичної дії. 

Фітотерапія в комплексному лікуванні жирної та сухої себореї, піодермії, дерматитів. 

Застосування фітозасобів при травматичних ушкодженнях (порізи, садна) та опіках шкіри. 

Косметичний догляд за шкірою з використанням фітозасобів. Основи і принципи 

ароматерапії: об’єкти, способи, методи застосування. Лікарські рослини та ефірні олії, які 

використовуються в ароматерапії. 
Фітотерапія гіпо- і авітамінозів. Основи дієтотерапії. Фітодієтика, фітогігієна, 

фітобальнеологія. Лікарські рослини як джерела вітамінів та мікроелементів. Основні 

принципи фітотерапії при гіпо- і авітамінозах. Особливості складання і використання 

зборів. Офіцинальні та неофіцинальні лікарські рослини, що використовуються при гіпо- і 
авітамінозах. Макро- і мікроелементи, їх роль у життєдіяльності людини. ЛР як джерело 

мікроелементів. Фітотерапевтичні властивості харчових, сільськогосподарських, 

технічних, пряно-ароматичних рослин. Значення лікарських рослин у фітодієтиці, 

фітогігієні, фітобальнеології. Характеристика лікарських рослин, що використовуються у 

фітодієтиці, фітогігієні, фітобальнеології. 



 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


