
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фармакогнозія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 4,5,6 (четвертий, п'ятий, шостий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

9 кредитів / 270 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної сировини та 

продуктів переробки рослинного й частково тваринного 

походження, засвоєння низки охоронних заходів, згідно з 

нормативно-правовими актами України щодо використання та 

охорони рослинного світу, основних методик визначення запасів 

лікарської рослинної сировини, а також розробляються 

рекомендації щодо раціональної заготівлі сировини, способів 

сушіння та зберігання, які запобігають втраті біологічно активних 

речовин (БАР) у сировині. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Вивчення фармакогнозії майбутніми фахівцями в галузі фармації 

передбачає оволодіння базовими знаннями відповідно до 

нормативних та законодавчих актів, які регламентують 

фармацевтичну діяльність; сучасні знання про ідентифікацію, 

стандартизацію, комплексний товарознавчий аналіз, хімічний 

склад та використання лікарської рослинної сировини; базові 

знання щодо організації умов праці, відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності і охорони праці; здатність до ділових комунікацій 

в професійній сфері; здатність використовувати професійно-

профільовані знання  галузі фармакогнозії для забезпечення умов 

зберігання лікарської рослинної сировини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння проводити інформаційно-організаційну роботу з планової 

заготівлі ЛРС; культивувати ЛР на присадибній ділянці; визначати 

за морфологічними ознаками лікарські рослини у живому вигляді 

та гербарних зразках; визначати ідентичність ЛРС різних 

морфологічних груп у цільному, різаному та порошкованому 

вигляді; користуватись аналітично-нормативною документацією; 

уміти заготовляти, сушити, стандартизувати та зберігати ЛРС; 

розпізнавати домішки ботанічно близьких рослин при заготівлі, 

прийманні та аналізу сировини; проводити аналіз ЛРС. 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, здатність 
до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї, 
оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт, 
використовувати у професійній діяльності знання нормативно-
правових, законодавчих актів України та рекомендацій 
Міжнародної фармацевтичної федерації, організовувати та 
проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням 
раціонального використання ресурсів лікарських рослин, 
прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми 
збереження, охорони та відтворення лікарських рослин відповідно 
до правил Належної практики культивування та збирання вихідної 
сировини рослинного походження (GACP), організовувати систему 
звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського 
та фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий 
аналіз, адміністративне діловодство, документування та управління 
якістю згідно з нормативно-правовими актами України; 
забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних 
властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) в 
закладах охорони здоров’я, здійснювати професійну діяльність у 
відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони 
праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки; знання 
класифікації ЛР та ЛРС за хімічним складом біологічно активних 
речовин та загальних правил заготівлі ЛРС. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Заготівля ЛРС. Охорона праці при заготівлі отруйної ЛРС.  

Сушіння, стандартизація, пакування, маркування, 

транспортування, зберігання ЛРС.  Аналіз ЛРС. Охорона праці при 

проведенні аналізу ЛРС. Товарознавчий аналіз ЛРС  Полісахариди. 

Жирні олії. Ферменти і фітогормони. Ізопреноїди. Ефірні олії. 

Похідні антрацену/ Алкалоїди. Глікозиди кардіотонічної дії. 

Сапоніни. Флавоноїди. Вітаміни. Іридоїди. Лігнани. Ксантони. 

Кумарини та хромони. Прості феноли, іх похідні та 

фенологлікозиди. Дубильні речовини. ЛР та ЛРС, яка містить різні 

групи БАР Визначення ідентичності цілої ЛРС різних 

морфологічних груп за допомогою ключа-визначника. Визначення 

ідентичності різаної та порошкованої ЛРС за допомогою 

мікроаналізу.Визначення ідентичності чаїв та зборів за допомогою 

макро- та мікроаналізу. Лікарська сировина тваринного 

походження. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна очна (денна), заочна (на основі 
ПЗСО) 



Пререквізити Знання з хімії, отримані на базі повної середньої освіти, а також 

знання латинської мови, ботаніки отримані на початковий рівень 

(короткий цикл) вищої освіти молодший бакалавр 

Пореквізити Знання фармакогнозії можуть бути використані під час вивчення 

фармакології, технології ліків, основ економіки фармації, а також 

фармакогнозії у наступному семестрі. 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Бобкова I.А., Варлахова Л.В.Фармакогнозія: підручник К.: 

Медицина. 2018. 496 с. 

Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова Л.В. Фармакогнозія: 

навчально-методичний  посібник. К.: Медицина, 2018.       

Бобкова І.А., Варлахова Л.В., Маньковська М.М. Фармакогнозія: 

підручник.  2-е вид., перероб. та доп.  К.: Медицина, 2010. 

Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: 

навч. посібник. 2-е вид., перероб. та доп. К.: Медицина, 2010. 

Державна фармакопея України. 2-е видання (ДФУ 2.0). Х., 2016.  

Державна Фармакопея України / ДП “Науково-експертний 

фармакопейний центр”. 1-е вид. Х.: РІРЕГ, 2001. 

Державна Фармакопея України / Державне підприємство 

“Науково-експертний фармакопейний центр”. 1-е вид.  Доп. 2. Х.: 

ДП “Науково-експертний фармакопейний центр”. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет фармакогнозії №3, 

лабораторне устаткування, ЛРС, лікарські форми й засоби 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, усно, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

ШКОПИНСЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0509835853 

E-mail: tatazp77@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Т. Є. Шкопинська 

 


