
НАУКОВІ РОЗРОБКИ 
ФІТОЗАСОБІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(вибірковий компонент ВК 4

ОНП «Фармація, промислова фармація» 

із циклу дисциплін загально-наукової 

підготовки)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація
галузі знань: 22 Охорона здоров’я
Кваліфікація: доктор філософії у галузі 22 «Охорона
здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»



“Не бійтеся досконалості, ви 
її ніколи не досягнете”

Сальвадор Далі

Ефірні олії

Жирні олії

Психологічний настрій

«Намагайтеся кожен день 

починати з позитиву, бо від 

настрою, з яким ти вступаєш у 

день, залежать твої успіхи».



ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА ВИКЛАДАЄТЬСЯ НА 
КАФЕДРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ
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управління, технології ліків та фармакогнозії  

ІФНМУ, електронна адреса:grycyk@ukr.net

к.фарм.н., доцент Сологуб Вероніка 

Анатоліївна 

доцент кафедри фармацевтичного 

управління, технології ліків та 

фармакогнозії  ІФНМУ, електронна 

адреса: nika.solo.ifnmu2021@gmail.com

mailto:grycyk@ukr.net


Анотація навчальної дисципліни

➢ Вибіркова дисципліна «Наукові розробки фітозасобів»
надає здобувачам знання, вміння і навички з формулювання
рецептури та виготовлення лікарських засобів на основі
лікарської рослинної сировини.
➢ Вибіркова дисципліна «Наукові розробки фітозасобів»
охоплює широке коло питань, спрямованих на всебічне
вивчення рослин, як джерел біологічно активних речовин.
Особливе місце серед лікарських засобів відводиться
лікарським рослинам та сировині рослинного походження.
Для цього здобувач повинен уміти раціонально поєднувати
лікарську рослинну сировину та правильно її
застосовувати. 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 90/3 10 20 60 ПМК №1

Заочна 2 3 90/3 4 10 76 ПМК №1



Тематичні плани лекції 

№

з/п
Тема  лекції

К-сть

годин

1.
Загальне поняття про фітозасоби. Історія фітотерапії 

Принципи раціональної фітотерапії. 2

2. Сировинні джерела для виготовлення фітозасобів 2

3.
Стандартизація фітозасобів. Види нормативної документації

на сировину
2

4.
Види лікарських форм у фітотерапії. Сучасні способи 

доставки біологічно-активних речовин організм 2

5.

Показання та протипоказання до застосування фітозасобів у

комплексній терапії різних захворювань. Перспективи

розробки фітозасобів на сучасному етапі розвитку

фармацевтичного ринку

2

Всього 10



Тематичні плани практичних занять
№

з/п
Тема  заняття

К-сть

годин

Модуль 1

Теоретичні основи розробки фітозасобів

1. Основні положення та принципи раціональної фітотерапії 4

2.
Сировинні джерела для виготовлення фітозасобів. Вимоги до 

них
4

3.
Напрямки стандартизації фітозасобів. Види нормативних 

документів
4

4.
Лікарські форми, що застосовують у фітотерапії. Особливості

їх технології
4

5. Підсумковий контроль модуля 1 4

Всього 20



Критерії оцінювання практичних занять

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи розробки фітозасобів

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 заняття по 30 балів = 120).

Мінімальна кількість балів для допуску до
підсумкового модульного контролю модулю 1 – 60 (4 заняття
по 15 балів = 60).



Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 
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Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 
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Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 4. Наукові розробки фітозасобів



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЇ"

(ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТ-

МЕТРОЛОГІЯ")

Навчально-практичний 

центр ІФНМУ «Фармація. 

Хроматографічний аналіз»

Показники якості жирних олій:

кислотне та йодне число, число

омилення, хроматографічний

аналіз.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ








