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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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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.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
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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
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№

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.

Раціональний вибір сучасних фітопрепаратів для 

лікування захворювань органів дихання. ЛР, що впливають 

на імунітет. Фітотерапія алергічних захворювань
2

5.
Раціональна фітотерапія при захворюваннях нервової та

серцево-судинної системи 2

Всього 10



Тематичні плани практичних занять
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№

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
4

3.
Отруйні та сильнодіючі рослини в фітотерапії. Діагностика отруйних 

домішок у фітопрепаратах
4

4.
Лікарські рослини та фітотерапія захворювань нирок на сечовидільних

шляхів
4

5. Фітотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту 4

6. Фітотерапія в дерматології та косметології 4

7.
Лікарські рослини та ЛРС, що застосовуються при захворюваннях органів 

дихання
4

8.
Лікарські рослини і сировина, що впливають на імунітет. Фітотерапія 

алергічних захворювань
4

9. Основи і принципи ароматерапії 4

10. Фітотерапія неврозів 4

11. Фітотерапія захворювань серцево-судинної системи 4

12. Лікарські рослини та фітотерапія в педіатрії 4

13. Підсумковий контроль модуля 1. 2

Всього 50



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
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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 (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 
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Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 
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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.

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.
10



Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 7. Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії 

Зразки лікарських 

зборів та фіточаїв

Зразки лікарської рослинної 

сировини різних морфологічних 

груп 
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СПІВПРАЦЯ
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Результат дослідження жироолійних рослин. 

Кінцева продукція виробляється

спільно з ТОВ “Фітолік”

Прес-конференція, на якій керівництво

презентувало результати дослідження лікарських

рослин



Метод одержання жирної олії: 

Прес шнековий для 

отримання олії з насіння 

олійних рослин 

Холодне пресування



Олії масажні 
ТзОВ ФІТОЛІК

Розробник: Івано-Франківський національний 

медичний університет 


