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Анотація дисципліни формування цілісного уявлення про можливості і принципи 

наукової фітотерапії, форми і методи народної медицини, 

розуміння місця і ролі рослин в науковій, народній медицині, 

знання біології лікарських рослин, а також можливості інтеграції 

траволікування з сучасними традиційними методами лікування. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень 

Галузь знань 101 Екологія 

Спеціальність Екологія  

Освітня програма Екологія 

Статус дисципліни Вибіркова 

Загальний обсяг дисципліни 4/120 ( в кредитах ЄКТС) 

Факультет біолого-природничий 

Кафедра екології та географії 

Курс 4 

Семестр 8 

Вид підсумкового контролю залік 

Мова навчання українська 

Види занять Лекції, практичні заняття 

Методи навчання Лекції, відповіді на практичних заняттях, самостійна робота. 

Форма навчання Денна 

Лінк на дисципліну Ідентифікатор конференції в Zoom: 749 6990 5896 

Код доступа: 19MGXs 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові Посада 

E-mail: Тел.: 

Досвядчинська Мар’яна Романівна 

Викладач кафедри екології та географії 

maryanados88@gmail.com 

 0969194234 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Результати навчання Програмні результати навчання: 

• Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування. 

• Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 

прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування. 

• . Виявляти фактори, що визначають формування 

ландшафтнобіологічного різноманіття. 

• Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та 

ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних 

досліджень 

• Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 

освіти та самоосвіти. 

• Виявляти фактори, що визначають формування 

ландшафтно-біологічного різноманіття. 

• Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

слухань щодо проблем та формування територій природно-

заповідного фонду та екологічної мережі 

• Демонструвати навички впровадження природоохоронних 

заходів та проектів. 

• Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 

засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

Мета навчання формування цілісного уявлення про можливості і принципи 

наукової фітотерапії, форми і методи народної медицини, 

розуміння місця і ролі рослин в науковій, народній медицині, 

знання біології лікарських рослин, а також можливості інтеграції 

траволікування з сучасними традиційними методами лікування. 

Компетентності Розвинути у здобувачів вищої освіти такі 

компетентності:  



Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності: 

 Знання та розуміння теоретичних основ екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного 

різноманіття та формування екологічної мережі. 

Пререквізити дисципліни Зміст програми враховує отримані раніше студентами 

теоретичні знання загальноосвітніх курсів з біології та хімії, а 

також спеціальні знання з систематики рослин, біогеографії, 

охорони і раціонального використання рослинного і тваринного 
світу. 

Постреквізити дисципліни Створює теоретичну базу для успішного вивчення студентами 

інших спеціальних та вибіркових дисциплін, таких як “Екологія 

рослин і тварин”, “Біосферологія”,“Рекреаційні ресурси України”, 

“Заповідна справа”. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Розділ I.  

Фітотерапія як наука. 

 

 Вступ. Рослини – основне джерело профілактичних і лікувальних засобів для 

підтримання здорового функціонального стану організму в історії людства. Основи заготівлі 

та розширення рослинної сировинної бази і збереження різноманіття. Історія застосування 

рослинних засобів для посилення енергетичних, розумових можливостей, підтримки 

здорового стану організму та лікування хворобливих станів людини. Функції лікарських 

рослин у житті людини. Рослини – живі лабораторії по синтезу й накопиченню незамінних 

сполук. Характеристика дії збуджуючих, анестезуючих, жовчогінних, сечогінних, в’яжучих, 

кровоспинних засобів. 

 Механізм функціональної дії рослинних препаратів на організм людини. Біологія 

рослин, що виявляють адаптогенну, антидепресивну, стимулюючу дію та лікарські форми, 

що застосовують для профілактики і лікування хвороб людини. 

 Охорони лікарських рослин. Виявлення ценоареалів дикорослих рослин і 

можливостей експлуатації природних ресурсів. Розширення сировинної бази за рахунок 

введення в 

промислову культуру рослин, інтродукції та біотехнології. Охорона рослинних ресурсів і 

збереження біорізноманіття. Методика отримання біологічно активних речовин. 

 Загальна характеристика основних класів хімічних сполук та  їхня фізіологічна 

дія. Задоволення потреб людини у поживних речовинах. Пригнічення хвороботворної 

мікрофлори. Посилення секреторних функцій. Посилення припливу крові. Припинення 

кровотечі. Посилення ферментного апарату організму людини. Функціональне значення 

вуглеводів, білків, жирів і жирних олій,  алкалоїдів, клітковини, слизів, сапонінів, серцевих 



глікозидів, ефірної олії,  гіркот, фенолів, флавоноїдів, дубильних речовин, смол, вітамінів. 

Правила  раціональної  заготівлі  ЛРС  різних  морфологічних  груп. Зберігання і 

контроль якості ЛРС. 

Розділ IІ 

Характеристики лікарських рослин відповідно до систематичної належності. 

 Характеристика лікарських рослин з родин соснові, березові, горіхові. 

Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, плодоношення, 

розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та застосування в 

медичній практиці. Типи лікарських препаратів які готують з лаванди та кропиви. 

 Характеристика лікарських рослин з кінськокаштанові, губоцвіті та кропивові 

для профілактики та лікування різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих 

рослин. Особливості росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно 

активних сполук, інтродукції та застосування в медичній практиці. Біологія рослин 

спазмолітичної, заспокійливої та анестезуючої дії. 

 Характеристика лікарських рослин з родин складноцвіті, жовтицеві. 

Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, плодоношення, 

розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та застосування в 

медичній практиці. Типи лікарських препаратів які готіють з представників родини 

складноцвіті. 

 Використання лікарських рослин з родини жимолостеві для профілактика 

різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, 

плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та 

застосування в медичній практиці. 

 Характеристик лікарських рослин з родин: бобові, розові, валеріанові при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. Лікарські рослини для лікавування серцевосудинної 

системи, безсонниці, гіпертонії. 

Характеристик лікарських рослин з родин: первоцвіті та пасльонові при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. Біологія лікарських рослин  при лікуванні бронхіальної 

астми та авітамінозу. Особливості використання отруйних лікарських рослин. Біологія 

лікарських рослин які проявляють спазмолітину та болезаспокійливу дію. 

Характеристик лікарських рослин з родин: хрестоцвіті, онагрові при лікуванні 

різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, 

плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та 

застосування в медичній практиці. Біологія лікарських рослин які проявлять протизапальну 

та кровозупиняючу дію. 

Характеристик лікарських рослин з родин: звіробійні та лілійні при лікуванні 

різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, 

плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та 

застосування в медичній практиці. 

Характеристик лікарських рослин з родин: кипарисові, макові при лікуванні 

різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості росту, 

плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції та 

застосування в медичній практиці. Біологія лікарських рослин: ялівець звичайний та чистотіл 

великий.  

Характеристик лікарських рослин з родин: пасльонові, подорожникові, злакові  

при лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. 



Особливості росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних 

сполук, інтродукції та застосування в медичній практиці. Використання лікарських рослин 

родини  злакові на практиці. 

Характеристик лікарських рослин з родин:  ліщинові, ранникові, маслинкові 

при лікуванні різних захворювань Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. Біологія лікарських рослин з болезаспокійливими та 

протиінфарктиними властивостями. 

Характеристик лікарських рослин з родин: липові, льонові та гречкові при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. 

Характеристик лікарських рослин з родин: бобові, розові, валеріанові при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. 

Характеристик лікарських рослин з родин: ліщинові, ранникові, маслинкові при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. Біологія лікарських рослин при лікуванні сечокам’яної 

хвороби. 

Характеристик лікарських рослин з родин: липові, льонові, гречкові  при 

лікуванні різних захворювань. Виготовлення фітопрепаратів з цих рослин. Особливості 

росту, плодоношення, розмноження, накопичення фізіологічно активних сполук, інтродукції 

та застосування в медичній практиці. Біологія рослин з заспокійливою та знеболювальною, 

спазмолітичною дією і їх застосування. 

Тематика практичних занять 

 
1. Способи приготування фітопрепаратів із лікарських рослин. 
2. Розробка рекомендацій щодо раціональної заготівлі окремих лікарських 

рослин. 
3. Основні методи відновлення ресурсів лікарських рослин. 
4. Інтродукція лікарських рослин. 
5. Сировинна база лікарських рослин на сучасному етапі. Основні сировинні 

джерела отримання лікарських засобів рослинного походження. 
6. Використання рослин з родин: соснові, березові, горіхові. Виготовлення 

препаратів з цих рослин. 
7. Використання рослин з родин: кінськокаштанові, губоцвіті та кропивові для 

профілактики та лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих 
рослин. 

8. Використання рослин з родин: складноцвіті , жовтцеві для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

9. Використання рослин з родин: розові, валеріанові для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

10. Використання рослин з родин: первоцвіті, пасльонові для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

11. Використання рослин з родин: хрестоцвіті, онагрові для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

12. Використання рослин з родин: зонтичні, звіробійні,  для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

13. Використання рослин з родин: ранникові, маслинкові для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

14. Використання рослин з родин: липові, льонові, гречкові для профілактики та 
лікування різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 



15. Використання рослин з родин: лілійні, ліщинові для профілактики та лікування 
різних захворювань. Виготовлення препаратів з цих рослин. 

16.  Основні правила  раціональної  заготівлі  ЛРС  різних  морфологічних  груп. 

 

 

3.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 

кожної теми навчальної програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 

семестрового екзамену. 

 Проаналізуйте функції лікарських рослин у житті людини. Рослини – живі 

лабораторії по синтезу й накопиченню незамінних сполук. 

  Вкажіть способи охорони рослинних ресурсів і збереження біорізноманіття.  

 Опишіть методику отримання біологічно активних речовин. 

 Проаналізуйте функціональне значення флавоноїдів, дубильних речовин, смол, 

вітамінів.  

 Опишіть типи лікарських препаратів які готують з лаванди та кропиви. 

 Проаналізуйте біологію  лікарських ролин, які проявляють  спазмолітичу, 

заспокійливу та анестезуючу дії. 

 Опишіть типи лікарських препаратів які готують з представників родини 

складноцвіті. 

 Назвіть представників лікарських рослин для лікавування серцевосудинної 

системи, безсонниці, гіпертонії. 

 Опишіть біологію лікарських рослин які проявляють спазмолітину та 

болезаспокійливу дію. 

 Опишіть біологія лікарських рослин: ялівець звичайний та чистотіл великий.  

 Вкажіть способи використання лікарських рослин родини  злакові на практиці. 

 Проаналізуйте біологію лікарських рослин з болезаспокійливими та 

протиінфарктиними властивостями. 

 Вкажіть особливості біології лікарських рослин при лікуванні сечокам’яної 

хвороби. 

 Вкажіть біологію рослин із заспокійливою та знеболювальною, 

спазмолітичною дією і їх застосування. 

 

4. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного опитування на практичних заняттях , вміння вирішувати ситуаційні задачі. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Поточна успішність Кількість балів 

Оцінювання на практичних 

заняттях 

48 

Підсумкова контрольна робота 30 

Співбесіда з лектором 22 

Всього 100 



 

Поточна успішність (max 100 балів) складається з балів, отриманих на праткичних 

заняттях (max 48 балів), виконаної контрольної роботи (max 30 балів) та співбесіди з 

лектором (max 22 балів). 

Загальний бал на практичних  max 48 бали. Кожне практичне заняття оцінюється у 3 бали.  

Кількість балів, що виставляється за практичне заняття враховує: усне опитування студентів 

на занятті, знання теоретичного матеріалу – 1 бали,  вміння вирішувати ситуаційні задачі та 

завдання – 2 бали. 

Підсумкова контрольна робота (max 30 балів) передбачає виконання описових і тестових 

завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку контрольної 

роботи, виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає правильність 

виконання тестових і повноту розкриття описових завдань.  

Співбесіда з лектором (max 22 балів) проводиться в усній формі та передбачає перевірку 

знань навчального матеріалу, який засвоїли студенти протягом семестру та матеріалу, який 

винесений на самостійне опрацювання. Залік за талоном №2 і перед комісією містять 

завдання на 100 балів. 

 

5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Гербарні зразки, лікарська сировина 
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21. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного 

происхождения: Учебное пособие / под ред.Г.П.Яковлева и К.Ф.Блиновой. – СПб., 2002. 

– 407 с. 

22. Barnes J., L. A. Anderson, J. D. Phillipson. Herbal Medicines. 3rd edn. - London, Chicago: 

Pharmaceutical Press, 2007. – 710 p. 

23. Braun L., M. Cohen. Herbs and Natural Supplements. An Evidence-Based Guide. 2 

nd edn.- Australia: Churchill Livingstone, Elsevier, 2007. – 1597 p. 

24. Gruenwald J., Th. Brendler, Ch. Jaenicke (sc. eds.). PDR for Herbal Medicines. - Montvale, 

NJ: Medical Economics Company, 2000. – 858 p. 

25. Kaufman P. B., L. J. Cseke, S. Warber, et al. Natural Products from Plants. - Boca Raton, 

New York, London, Tokyo: CRC Press, 1999. – 309 p. 

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

Publishers Stuttgart, 2004. – 704 p. 

27. Penelope Ody Wielki zielnik medyczny. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo “DEBIT”, 1993. – 

192 s. 

28. Wichtl M. (ed.). Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals: A Handbook for Practice on a 

Scientific Basis. 3 

rd ed. – Stuttgart: Medpharm GmbH Scientific Publishers, 2004. – 704 p. 

 

Методичне забезпечення: 

29.   Дзюбайло А.Г., Слободян Л.З. Лікарські рослини: методичні вказівки до 

лабораторних занять. – Дрогобич: ДДПУ, 2012 .–  38 с. 

30. Дзюбайло А.Г., Слободян Л.З. Лікарські рослини: навч.-метод. пос. – Дрогобич: 

ДДПУ, 2009. –  35 с. 

31.  

Викладач _____________   М.Р.Досвядчинська 

Схвалено на засіданні кафедри екології та географії 

 Протокол №8     від 02.09. 2021 року  



Завідувач кафедри __________ _____І.В.Бриндзя  

 


