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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Назва дисципліни Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії 

Викладачі к.фарм.н., доц. Старченко Г.Ю. 

Контактний телефон 

кафедри 

58-52-11 

E-mail кафедри agrycyk@ifnmu.edu.ua 

OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 6 кредити ECTS 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси відповідної 

сторінки кафедри 

фармацевтичного 

управління, технології 

ліків та фармакогнозії на 

офіційному сайті ІФНМУ 

(Календарно-тематичні 

плани, методичні вказівки 

до практичних занять, 

методичні вказівки до 

СПРС, матеріали до 

підсумкового контролю, 

база тестових завдань 

тощо) 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=KRiZ1S 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=X5GbZU 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами, комп’ютерний 

клас з програмним забезпеченням; навчально-

практичний центр 

Консультації Щосереди 

mailto:agrycyk@ifnmu.edu.ua
mailto:OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії» 

надають здобувачам знання, вміння і уявлення про можливості, форми і методи 

фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, реабілітації та 

профілактиці. 

Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії» 

охоплює широке коло питань, спрямованих на всебічне визначення ключових понять 

фітотерапії, трактувати взаємозв'язок між вмістом біологічно активних речовин 

лікарських рослин і їх фармакологічною дією. Особливе місце серед лікарських 

засобів відводиться лікарським рослинам та сировині рослинного походження. Для 

цього здобувач повинен уміти правильно і своєчасно оволодіти методикою 

виготовлення основних лікарських форм з рослинної сировини і використання 

фітозасобів; вибирати фітозасоби загальної дії та залежно від наявних 

функціональних розладів у хворих різного профілю. При необхідності він повинен 

уміти надати професійну консультацію лікареві з питань вибору оптимальних 

лікарських засобів рослинного походження. 

 

3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вибіркової дисципліни «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії» є формування цілісного уявлення про можливості, форми і методи 

фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, реабілітації та 

профілактиці. 

Цілі вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії» є опанування здобувачами знань з лікарських рослин, лікарської 

рослинної сировини, сировини тваринного походження, хімічного складу лікарських 

рослин, шляхів біосинтезу та динаміки утворення біологічно активних речовин, 

орієнтуватись у сучасному асортименті та класифікації лікарських рослин і 

фітопрепарапів; володіти методами аналізу лікарських рослин та 

фітопрепаратів, фармакологічною та токсикологічною дією лікарських рослин; 

знати сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку методів контролю якості 

лікарських рослин; володіти методами хімічного та фізико-хімічного аналізу 

лікарських рослин; володіти методами фітохімічного та хіміко-

токсикологічного дослідження; вміти оформляти поточну та звітну 

документацію за результатами аналізу. 

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити 

незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, 

дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі фармації. 

Загальні компетентності 
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ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК2 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню. 

ЗК4 Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної 

доброчесності та авторського права. 

ЗК6 Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і самокритичним. 

ЗК7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК8 Вміння планувати та управляти часом. 

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК10 Уміння працювати в команді. 

ЗК11 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства, вести здоровий спосіб життя. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області 

за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі фармації, майбутньої 

професійної діяльності у сфері вищої фармацевтичної освіти. 

СК2 Виявляти потребу в додаткових знаннях за напрямком 

наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, 

генерувати наукові гіпотези у сфері фармації. 

СК3 Здатність розробляти та управляти науковими проектами у 

сфері фармації. 

СК8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

Програмні результати навчання 

Навчальна вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії» скерована на досягнення здобувачами наступних результатів навчання та 

практичних навичок: 

ПРН 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і 

методів певної сфери наукових інтересів, зокрема. 

ПРН 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області 

фармації та визначати шляхи їх вирішення. 

ПРН 9. Проводити цілеспрямований пошук біологічно активних 

речовин; фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини; 

фармацевтичну розробка лікарських засобів; доклінічні 

дослідження лікарських засобів; стандартизацію і контроль якості та безпеки 

лікарських засобів; управління та забезпечення якості у галузі. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин Вид 

контролю Усього Лекції Практи- СПРС 
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год / 

кредитів 

ECTS 

чні 

заняття 

Заочна  2 3 - 4 180/6 8 20 152 ПМК №1 

 

5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекції  

№ 

з/п 
Тема  лекції 

К-сть 

годин 

1. 
Основні положення сучасної фітотерапії, її основні принципи та 

завдання. Сучасний стан виробництва фітопрепаратів 
2 

2. 

Фармакологічна дія засобів фітотерапії, що обумовлюється основними 

групами біологічно активних речовин. Отруйні та сильнодіючі 

рослини. 

2 

3. 
Роль фітотерапії в урології, гастроентерології, дерматології та 

косметології 
2 

4. 
Раціональна фітотерапія при захворюваннях нервової та серцево-

судинної системи  
2 

Всього 8 

5.2.2. Тематичний план практичних занять  

№ 

з/п 
Тема  заняття 

К-сть 

годин 

Модуль 1 

Основи практичної фітотерапії 

1. 
Основні принципи фітотерапії. Стандартизація, види АНД на ЛРС, 

збори, фітозасоби. 
4 

2. 

Основні біологічно активні речовини лікарських рослин та їх 

фармакологічна дія. Отруйні та сильнодіючі рослини в фітотерапії. 

Дігностика отруйних домішок у фітопрепаратах 

4 

3. 

Лікарські рослини та фітотерапія захворювань нирок на 

сечовидільних шляхів. Фітотерапія захворювань шлунково-

кишкового тракту. Фітотерапія в дерматології та косметології. 

4 

4. Фітотерапія захворювань нервової та серцево-судинної системи. 4 

5. Підсумковий контроль модуля 1. 4 

Всього 20 

5.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 

№ з/п Зміст  роботи Кількість 

годин 

1. Поняття про фітотерапію, її значення і місце в сучасній 

медицині. Історія розвитку, організація та загальні питання 

фітотерапії. Основні принципи і завдання сучасної фітотерапії 

10 

2. Правила заготівлі, сушіння рослинної сировини. Способи 

стабілізації ЛРС. Зберігання і контроль якості ЛРС. 

Стандартизація ЛРС і фітозасобів, види АНД на ЛРС 

10 
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3. Отруйні і сильнодіючі рослини у терапії різних захворювань 10 

4. Біологічно активні речовини лікарських рослин. Взаємозв'язок 

між хімічним складом і фармакологічною дією ЛРС. Лікарські 

форми з рослинної сировини та їх технологія. Принципи 

формування фітокомпозицій 

10 

5. Фітотерапія неврозів та захворювань серцево-судинної 

системи. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії 

неврозів та серцево-судинних захворювань 

10 

6. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії захворювань 

кровоносної та лімфатичної систем. 

10 

7. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії захворювань 

органів дихання та оториноларингології 

10 

8. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії захворювань 

ШКТ, печінки і жовчних шляхів 

10 

9. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії захворювань 

нирок і сечовидільних шляхів 

10 

10. Неофіцінальні лікарські рослини у фітотерапії ендокринних і 

обмінних захворювань 

10 

11. Неофіцінальні лікарські рослини в акушерстві та гінекології. 10 

12. Неофіцінальні лікарські рослини в офтальмонології 10 

13. Неофіцінальні лікарські рослини в педіатрії 10 

14. Неофіцінальні лікарські рослини в онкології 10 

15. Неофіцінальні лікарські рослини в профілактиці та лікуванні 

променевої хвороби 

12 

Всього 152 

5.3. Методи навчання 

Методи навчання з курсу за вибором «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії» передбачають: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота (СР). 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання фітотерапії, а також 

враховують нові накази МОЗ, постанови державних органів, документи ВООЗ, 

вимоги стандартів України, ЄС, надають огляд певної групи БАР, інформацію про 

лікарські рослини та фітопрепарати, які мають широке застосування у медичній 

практиці. Всі лекції з дисципліни забезпечені мультимедійними презентаційними 

матеріалами, а також можуть використовуватися створені на кафедрі відеофільми про 

лікарські рослини і сировину, що вміщують різні класи БАР, фітозасоби. Також лекції 

проводяться з використанням таблиць, гербарію лікарських рослин, зразків лікарської 

рослинної сировини та лікарських засобів рослинного походження. 

Практичні заняття передбачають орієнтуватись у сучасному асортименті та 

класифікації лікарських рослин і фітопрепарапів; оволодіти методами аналізу 

лікарських рослин та фітопрепаратів, фармакологічною та токсикологічною дією 

лікарських рослин; знати сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку методів 

контролю якості лікарських рослин; оволодіти методами хімічного та фізико-

хімічного аналізу лікарських рослин; оволодіти методами фітохімічного та хіміко-

токсикологічного дослідження; вміти оформляти поточну та звітну документацію за 

результатами аналізу для вивчення на аудиторних заняттях. 
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Під час виконання самостійної роботи здобувачі використовують систему 

навчально-методичних засобів, передбачених програмою, а саме: 

• підручники; 

• навчальні та методичні посібники; 

• методичні рекомендації; 

• конспекти лекцій; 

• відповідну наукову і періодичну літературу; 

• пошукова мережа Інтернет. 

Дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams ліцензійного 

пакету Microsoft Office чи застосування програми для адміністрування опитування 

Google Forms яка входить в офісний набір Google Drive. 

5.4. Система оцінювання 

1. Поточний контроль (перевірка та прийом протоколів з виконання практичної 

роботи, усне, письмове опитування, оцінка набутих здобувачами практичних 

навичок). 

2. Модульний контроль (тестове та усне опитування). 

Поточний контроль засвоєння теми проводиться на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей. Поточний контроль передбачає написання тестових 

завдань, письмових та усних опитувань тощо. 

Модульний контроль передбачає написання здобувачем тестових завдань та 

усних опитувань. 

Самостійна робота контролюється під час кожного практичного заняття або 

підсумкового модульного контролю. 

Успішність кожного здобувача оцінюється за 200-бальною рейтинговою 

шкалою. Максимальна кількість балів, що виставляється за модуль – 200 балів, в 

тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного 

підсумкового контролю – 80 балів. 

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння 

модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів 

МОДУЛЬ 1. Основи практичної фітотерапії. 

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної діяльності 

тем практичних занять і самостійної роботи. 

 За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати 120 балів. Одержані 

бали додаються до суми балів, набраних здобувачем за поточну навчальну діяльність. 

 Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (4 занять по 30 

балів = 120). 

 Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного 

контролю модулю 1 – 60 (4 занять по 15 балів = 60). 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання  
Модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення практичних занять. До 

модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою, та при вивченні набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Форма проведення модульного контролю стандартизована і включає контроль практичної 

підготовки і тестовий контроль. 
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Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час складання 

модульного контролю складає 80 балів. 

 

Засоби контролю за Модулем 1 Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Тестовий контроль 40 30 

Усне опитування 20 10 

Вирішення індивідуальних ситуаційних 

задач 

20 10 

Разом 80 50 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 

балів. 

 

За теоретичну підготовку здобувач може максимально отримати 60 балів, яка 

включає: 

- усне опитування – 20 балів (по 10 балів за кожне питання); 

- тестовий контроль – 40 балів (кожний тест – 1 бал).  

За практичну підготовку здобувач може максимально отримати 20 балів, яка включає:  

- вирішення ситуаційних задач - 20 балів (по 10 балів за кожну). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не 

менше 50 балів: за усну відповідь отримав не менше 10 балів, вирішив не менше 1 

ситуаційної задачі (10 балів), а за тестування набрав не менше 30 балів (не менше 75 % 

правильних відповідей за тестовий контроль). 

Усне опитування: максимальну кількість балів – 20 здобувач отримує за відповідь 

на 2 теоретичних питання за умови виявлення системних, міцних знань в обсязі та в межах 

вимог навчальної програми, а саме: 

 

“9-10” балів Здобувач дає повну ґрунтовну відповідь на теоретичні та додаткові 

запитання 

“7-8” балів Здобувач дає правильну відповідь на теоретичні та додаткові запитання. 

Проте відповідь недостатньо осмислена 

“5-6” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, з 

помилками та неточностями дає визначення основним поняттям та 

визначенням теми 

“3-4” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, не може 

дати визначення основним поняттям теми 

“1-2” балів Здобувач не відтворює значну частину навчального матеріалу, має 

нечіткі уявлення про об’єкт вивчення 

“0” балів У здобувача відсутні знання  

 

За виконання тестових завдань: максимальну кількість балів – 40 здобувач отримує 

за правильну відповідь на 40 тестових завдань, а саме: 

Тестовий контроль Кількість балів 

До 75% правильних відповідей 0 

75-100% правильних відповідей 30-40 

 

За правильне вирішення ситуаційних задач здобувач отримує максимальну кількість 

балів – 20 (дві задачі по 10 балів), а саме: 
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“10 - 9” балів 

Здобувач самостійно розв'язує комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом, дає повне теоретичне обгрунтування 

ситуаційним задачам 

 

“8 - 7” балів 

Здобувач самостійно розв'язує типові задачі, дає теоретичне 

обгрунтування ситуаційним задачам. Проте відповідь недостатньо 

осмислена. 

 

“6 - 5” балів 

Здобувач з важкістю розв'язує типові прості задачі, виявляє здатність 

обґрунтувати деякі ситуації з допомогою викладача 

 

“4 - 3” бали 

Здобувач розв'язує типові прості задачі з допомогою викладача лише на 

відтворення основних формул; здійснює найпростіші математичні дії. Не 

здатен обгрунтовувати певні ситуації, має фрагментарні уявлення з теми 

 

“2 -1” бали 

Здобувач не розв'язує типових простих задач, має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення. 

 

“0” балів 

Здобувач не вирішує розрахункових чи ситуаційних задач. 

6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу 

Статут ІФНМУ 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_20 

19.pdf 

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_roz 

por_IFNMU.pdf 

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) студентів 

Івано-Франківського національного медичного університету 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_r 

ozhliad_zvernen_studentiv.pdf 

Викладання вибіркової дисципліни «Сучасні науково-практичні аспекти в 

фітотерапії» здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього 

процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті». 

Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу. Лекційний 

матеріал дозволяє на практичному занятті розглядати здобувачами окремі теоретичні 

питання та формує вміння та навички їх практичного застосування. Для проведення 

практичних занять колективом кафедри створено методичні розробки для викладачів і 

методичні вказівки для здобувачів з підготовки і роботи на практичному занятті, що 

містять алгоритми виконання завдань. Самостійна робота здобувача – основний 

спосіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Для її успішного виконання кафедрою створено методичні вказівки для 

здобувачів з підготовки СПРС, що містять алгоритми виконання завдань для 

практичного заняття. 

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачеві з дисципліни 

«Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії», становить 200 балів, яка є сумою 

балів за роботу на практичних заняттях та індивідуальну самостійну роботу (max 

200). Допуск до модуля №1 передбачає отримання мінімального підсумкового балу 

(min 60). 
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Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття мають 

бути відпрацьовані здобувачем упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку з 

наданням довідки про хворобу. Пропущені заняття з неповажних причин повинні 

бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів із наданням довідки дозволу відділу 

аспірантури та докторантури на відпрацювання. Пропущені заняття з поважних 

причин (участь у конференції, олімпіаді, змаганні тощо) слід відпрацювати впродовж 

2 тижнів з наданням письмового дозволу відділу аспірантури та докторантури. 

Відпрацювання відбуваються згідно графіку кафедри у ведучого викладача шляхом 

усного опитування та перевірки письмових завдань із пропущеної теми. Здобувачам 

надається можливість перескладання незадовільних поточних оцінок упродовж 

двотижневого терміну після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше 

дня проведення підсумкового контролю під час консультацій та відпрацювання 

практичних занять (згідно графіку кафедри). Здобувач, який не набрав мінімального 

балу чи має невідпрацьовані пропуски практичних занять, до здачі підсумкового 

контролю – не допускається. Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні 

підсумкового модульного контролю - з дисципліни як правило, не перескладається. А 

ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» «FX» «F» проводиться 

науковим відділом. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності. 

Недопустимими є запізнення на заняття та пропуски без поважних причин; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час опитування чи виконання письмових завдань (якщо це не передбачено 

умовами завдання), плагіат. Списування під час тестування, та ПМК заборонено (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. Заохочується активність, 

ініціативність, творчий підхід. 

 

7.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

7.1. Основна 

1. Фармакогнозия: базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения 

(фармац. фак.) IV уровня аккредитации; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / 

В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост; под. ред. В.С. 

Кисличенко. – Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 776 с. 

2. Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. 

ф-тів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; 

за ред. В.С. Кисличенко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. (Національний 

підручник) 

3. Сучасна фітотерапія : навч. посіб. / С. В. Гарна, І. М. Владимирова, Н. Б. 

Бурд та ін. – Х. : Друкарня Мадрид, 2016. – 580 с. 

4. Державна Фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Доповнення 1. - Х.: Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів», 2016. – 360 с. 

7.2. Додаткова 

1. Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. 

ф-тів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко,  
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І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Х. : НФаУ : Золоті 

сторінки, 2015. – 736 с. 

2. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії 

рослин / За ред. проф. В.М. Ковальова. – Харків: Прапор, вид-во НФАУ, 2000.-704 с.  

3. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини: навч. посіб. / 

[В.М. Ковальов, С.М. Марчишин, О.П. Хворост]; за ред. В.М. Ковальова, С.М. 

Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с. 

4. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. Лікарська 

рослинна сировина та фітозасоби / За загальною редакцією проф. П.І. Середи. – 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. –352 с. 

5. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна 

сировина та фітопрепарати: Навч.посіб.з фармакогнозії з основами біохімії лікар. 

рослин для студ. вищих фарм. навч. закладів ІІІ-IV рівнів акред. (2-е вид.) – Х.: Вид-

во НФаУ; МТК-книга, 2003. – 408 с. 

6. EuropeanPharmacopoeia. - 4th ed.; PlantDrugAnalysis. – Springer-

VerlagBerlinHeidelberg, 1996.- 2416p. 

7. British Pharmacopoeia Codex. - London, Phrm. Press, 1996. - 1433 p. 

8. Trease G.E., Evans W.C. Pharmacognosy. - London; Philadelphia; 

Toronto:Sydney; Tokyo; WB Saunders, 1996. - 832 p. 

9. Tyler V.E., Brady L.R., Robbers J.E. Pharmacognosy, 9-th ed. - Leo and Fabiger. 

Philadelphia, 1988.-856 p. 

10.  Max Wichtl Herbal drugs and Phytopharmaceuticals, 3-rd ed. – medpharm, 

Scientific Publishers Stuttgart, 2004. – 704p. 

11. Wagner H. Plant Drug Analysis: A Thin layer chromatography Atlas. – 2nd ed. / 

H. Wagner, S. Bladt. – Berlin: Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 2001. – 368p. 

12. Георгиевский В.П., Комисcаренко Н. Ф., Дмитрук С.Е. Биологически 

активные вещества лекарственных растений.— Новосибирск.: Наука, 1990. — 333 с. 

13. Гулько Р.М. Словник лікарських рослин світової медицини. – Львів: Ліга-

Прес, 2005. – 506 с. 

14. Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині: навчальний посіб. – К. : Медицина, 

2007. – 544 с. 

15. Куркин В.А. Фармакогнозия: учеб. для студентовфармац. вузов / В.А. 

Куркин. – Самара: ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГМУ», 2004. – 1180 с. 

16. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: Навч. посібник. – 

Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2005. – 560с. 

17. Липсон В.В. Химия природных низкомолекулярных соединений: учебное 

пособие / В.В. Липсон. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 344с. 

18. Лікарські рослини / Лихочвор В.В., Борисюк В.С., Дубковецький С.В. та ін. 

– Львів: Українські технології, 2003. – 265с. 

19. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник / За ред А.М. Гродзінського. 

– К.: Вид. Українська енциклопедія, 1992.- 544с. 

20. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне 

значення) / В.М. Мінарченко. – К. : Фітосоціоцентр, 2005.– 324 с. 

21. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України 

(хорологія, ресурси та охорона). – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 172с. 

22. Сербин А.Г. Профессионалы о целебных травах: выращивание, хранение, 



 

 

Сторінка 14 з 14 

Силабус вибіркової дисципліни «Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії» 

підготовки здобувачів доктора філософії за спеціальностю 226 фармація, промислова фармація 

заочної форми навчання 

Редакція 2021 

применение / А.Г. Сербин, В.Д. Чередниченко. – Х. : Прапор, 2001. – 190с. 

23. Растительные лекарственные средства / Максютина Н.П., Комиссаренко 

Н.Ф., Прокопенко А.П. и др. – К.: Здоровье, 1985.- 242с. 

24. Справочник по заготовкам лекарственных растений / Д.С.Ивашин, З.Ф. 

Катина, И.З. Рыбачук[и др.]– К.: Урожай, 1989. - 296c. 

25. Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз /під ред.. проф.. 

Кисличенко В.С.- Х.: Вид-во НФаУ; Золотые страницы, 2010. – 408 с. 

26. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного 

происхождения: учеб. пособие / под ред. Г.П. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: СпецЛит, 2010. – 863 с. 

27. Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради В.П. Черних. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. -  К.: Моріон, 2010. – 1632 с. 

28. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов 

животного происхождения: Учебное пособие / под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. 

Блиновой. – СПб., 2002. – 407 с. 

Quality control methods for medical plant materials. – Geneva: World-Health Organisation, 

1998. – 115 p. 

7.3. Інформаційні ресурси 

1. http: // tests. ifnmu. edu. ua /tests/ 

2. testkrok. org. ua.  

3. Лікарські рослини України - http: //plants.land.kiev.ua/ 

4. Сайт МОЗ України – http://www.moz.gov.ua 

5. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я – http://www.who.int/en/ 

6. Сайт Державної наукової медичної бібліотеки України – 

http://www.library.gov.ua/ 

7. Сайт Державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр 

якості лікарських засобів" phukr@phukr.kharkov.ua 

http://plants.land.kiev.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://www.who.int/en/
file:///E:/Application%20Data/Microsoft/Word/Державної%20наукової%20медичної%20бібліотеки%20України
http://www.library.gov.ua/
mailto:phukr@phukr.kharkov.ua

