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ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти

в фармакогнозії» надають здобувачам знання, вміння і

навички з визначення заготівлі, зберігання і аналізу лікарської

рослинної сировини, а також деяких продуктів рослинного і

тваринного походження.

Вибіркова дисципліна «Сучасні науково-практичні аспекти

в фармакогнозії» охоплює широке коло питань, спрямованих

на всебічне вивчення рослин, як джерел лікарських речовин.

Особливе місце серед лікарських засобів відводиться

лікарським рослинам та сировині рослинного походження. Для

цього здобувач повинен уміти правильно і своєчасно

заготовляти, висушувати сировину, приводити її до

стандартного стану, переробляти в різні лікарські засоби, а

також проводити їх аналіз. При необхідності він повинен уміти

надати професійну консультацію лікареві з питань вибору

оптимальних лікарських засобів рослинного походження.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ4

Форма 

навчання
Курс Семестр

Кількість годин
Вид 

контролю

Усього

год / 

кредитів 

ECTS

Лекції Практи-

чні

заняття

СПРС

Денна 2 3 - 4 180/6 10 50 120 ПМК №1

Заочна 2 3 - 4 180/6 8 20 152 ПМК №1



Тематичні плани лекцій
5

№

з/п
Тема  лекції

К-сть

годин

1. Загальні положення про розвиток фармакогнозії. 2

2.

Заготівельні організації України. Особливості

заготівлі сировини різних рослинних органів

згідно вимог ДФУ.

2

3.
Основні напрямки наукових досліджень ЛР.

Сучасні методи виявлення перспективних ЛР. 2

4. Стандартизація ЛРС. 2

5. Товарознавчий аналіз. 2

Всього 10



Тематичні плани практичних занять

6 №

з/п
Тема  заняття

К-сть

годин

Модуль 1

Фармакогнозія з елементами науково-практичних аспектів фітофармації. 

Аналіз ЛРС.

1. Загальні методи фармакогностичного аналізу ЛРС. 4

2. Стандартизація ЛРС. 4

3. Заготівля, сушіння, зберігання, аналіз ЛРС. 4

4.
Основні напрямки наукових досліджень ЛР. Сучасні методи виявлення

перспективних ЛР.
4

5. Товарознавчий аналіз. 4

6. Загальна характеристика ЛРС, що містить полісахариди, вітаміни. 4

7. Загальна характеристика ЛРС, що містить терпеноїди, ефірні олії. 4

8. Загальна характеристика ЛРС, що містить сапоніни, фенологлікозиди. 4

9. Загальна характеристика ЛРС, що містить флавоноїди. 4

10.
Загальна характеристика ЛРС, що містить похідні антрацену, дубильні речовини,

лігнани.
4

11. Сировина тваринного походження. 4

12. Загальна характеристика ЛРС, що містить алкалоїди. 4

13. Підсумковий контроль модуля 3. 2

Всього 50



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

7 МОДУЛЬ 1. Фармакогнозія з елементами науково-

практичних аспектів фітофармації. Аналіз ЛРС.

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 (12 занять по 10 балів = 120).

Мінімальна кількість балів для допуску до

підсумкового модульного контролю модулю 1 – 60 (12

занять по 5 балів = 60).



Підсумковий контроль знань, його форми та 

оцінювання 8



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

9



Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 6. Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії 

Зразки лікарської 

рослинної сировини

Методичні вказівки для 

здобувачів, гербарні зразки

Матеріали для мікроскопічного 

аналізу

Матеріали для фітохімічного

аналізу



Зразки лікарських 

зборів та ефірної олії

Зразки лікарських фіточаїв та 

жирних олії
Зразки лікарської рослинної 

сировини різних морфологічних груп 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА



Колекція лікарської 

рослинної сировини

Матеріали для проведення макроскопічного та 

товарознавчого аналізу



Кафедра фармацевтичного 

управління, технології ліків та 

фармакогнозії

Первинна обробка лікарської рослинної  сировиниМийна кімната



Приміщення 

для сушіння 

лікарської 

рослинної  

сировини



СПІВПРАЦЯ З ПРИКАРПАТСЬКИМ 

НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВАСИЛЯ 

СТЕФАНИКА

Дендропарк “Дружба” імені Зиновія Павлика

Колекція лікарських рослин 

Ботанічного саду ПНУІВС



Бази для заготівлі 

та наукових дослідженнь з напрямку 

ВК 6. Сучасні науково-практичні аспекти в фармакогнозії

Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин  
ІФНМУ;

Галицький національний природний парк, м. Галич

Ботанічний сад Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника

Дендропарк “Дружба” Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника 



НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ДІЛЯНКИ

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІФНМУ

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ДІЛЯНКИ

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІФНМУ


