
Лабораторія практичної фармації № 1 
Адреса: аудиторія 243, вул. Галицька, 124-к, м. Івано-Франківськ, 76018 

Контактний телефон кафедри: (0342)-58-52-11. 
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Назва кафедри, яка проводить навчання: Кафедра фармацевтичного 

управління, технології ліків та фармакогнозії 

Відповідальна за лабораторію №1: к.фарм.н., доцент Мельник М.В. 

Графіки роботи: 

для студентів ІІ – V курсів на 2021/2022 н.р. 

з дисциплін «Фармацевтична ботаніка»,  

«Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки», 

«Фармакогнозія», «Навчальна практика з фармакогнозії»,  

«Виробнича фармацевтична практика, в тому числі: Фармакогнозія», Блок 21 

 

для студентів ІІ – V курсів на 2021/2022 н. р. 

з дисциплін «Ботаніка», «Фармакогнозія» 

для студентів фахового медичного коледжу 

 

 Понеділок Примітка 

І тиждень Консультації Відповідальний  

викладач 

Вовк Л.В. ІІ тиждень Відробки 

 

Матеріально-технічне забезпечення  

лабораторії практичної фармації № 1 

1. Гербарії лікарських рослин. 

2. Лікарська рослинна сировина. 

3. Жирні та ефірні олії. 

4. Мікроскопи. 

5. Матеріали для мікроскопії. 
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6. Реактиви. 

7. Хімічний посуд. 

8. Хроматографічні матеріали (папір, пластинки, камери, обприскувачі 

тощо). 

9. Ваги. 

У лабораторії практичної фармації № 1 на 2021-2022 н.р. оновлено 

перелік практичних завдань та алгоритм виконання практичних навичок; 

поновлено методичний матеріал: для практичних занять студентів та 

самостійної позааудиторної роботи з дисциплін: «Фармацевтична ботаніка», 

«Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Лікарські рослини 

світової флори», «Виробнича фармацевтична практика, в тому числі: 

Фармакогнозія»; ведеться журнал індивідуальної роботи студентів. 

 

Перелік практичних навичок, якими повинен опанувати студент: 

1. Техніка роботи з мікроскопом; 

2. Підготовка рослинного матеріалу до мікроскопічного аналізу, 

виготовлення зрізів осьових органів, черешка, листкової пластинки та 

поверхневих препаратів з сухого, свіжого або фіксованого листка; 

3. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів; 

4. Проведення гістохімічних реакцій і встановлення хімічної 

природи компонентів клітини; 

5. Мікроскопічний аналіз тимчасових препаратів, їх опис і заготівля 

у вигляді схем і деталізованих рисунків; 

6. Знати види лікарських рослин, що використовуються як лікарська 

рослинна сировина; їх латинські назви, життєві форми, морфологічні 

особливості, належність їх до ботанічних таксонів, знати рідкісні та зникаючі 

види рослин; 

7. Вміти за морфологічними ознаками визначити належність рослин 

до життєвих форм (трави, кущі, дерева та ін.) до ботанічних таксонів (відділ, 

клас, порядок, родина, рід, вид); 

8. Використовувати знання з морфології, систематики та екології 

для діагностики рослин та їх лікарської сировини, правильної заготівлі та 

сушки рослин, складати геоботанічні описи; 

9. Проведення макроскопічного аналізу рослинних органів, їх 

частин та усієї рослини, препарування квітки і плоду, їх опис і зарисовка; 

10. Визначення гербаризованих рослин за допомогою визначника; 

11. Виготовлення гербарію та робота з ним. 

 

 

 

 

 

 

 



Використання лабораторії для підготовки випускників до проведення 

об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) 

з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ» 

 

У лабораторії практичної фармації № 1 підготовлено перелік типових 

задач діяльності та зміст умінь, якими повинен володіти магістр 

фармацевтичного факультету ІФНМУ з «Фармакогнозії». 

 

Випускник повинен здійснювати: 

1. Проведення товарознавчої експертизи лікарської рослинної сировини 

1.1. Ідентифікувати лікарську рослини сировину за морфологічними 

ознаками у свіжому та висушеному вигляді. 

1.2. З метою отримання офіційної ЛРС розпізнавати домішки ботанічно 

близьких рослин за морфологічними ознаками. 

2. Визначення термінів і умов зберігання ЛРС 

2.1. Визначати відповідні терміни і способи заготівлі, сушіння і 

зберігання ЛРС залежно від хімічного складу та динаміки накопичення 

біологічно активних речовин в ЛРС. 

3. Заготівля дикорослої ЛРС і приймання її від населення 

3.1. Заготівля, первинна обробка і сушіння коренів, кореневищ, трав, 

квіток, листя, плодів, насіння відповідними методами, з використанням 

сучасного обладнання з метою отримання ЛРС відповідно з планами її 

заготівлі. 

3.2. Приводити не стандартну ЛРС до стандартного стану за допомогою 

необхідних технологічних операцій використовуючи відповідне обладнання. 

4. Планування запасів ЛРС 

4.1. Складати щорічний і перспективний плани заготівлі сировини за 

окремими видами і всьому номенклатурному списку лікарських рослин 

регіону, користуючись базою даних про запаси сировини в регіоні, а також 

щорічний звіт по заготівлі окремих видів лікарської рослинної сировини. 

5. Організація навчання для населення 

5.1. Проводити комплекс державних заходів, направлених на збереження 

і примноження сировинних запасів лікарських рослин, що рідко 

зустрічаються або занесені до «Червоної книги України». 

6. Аналіз ЛРС та лікарських засобів рослинного походження 

6.1. Визначати тотожність ЛРС різних морфологічних груп за 

зовнішніми ознаками у цільному, різаному та порошковому вигляді, а також 

у вигляді брикетів, таблеток та ін. за допомогою визначника. 

6.2. Виявити з метою її ідентифікації макроскопічним методом 

морфологічні ознаки: 

6.2.1. Лікарської сировини тваринного походження та природних 

продуктів. 

6.2.2. Лікарської рослинної сировини. 

6.3. Виявляти анатомічні ознаки ЛРС мікроскопічним методом на 

відповідному обладнанні з метою її ідентифікації. 



6.4. Визначати та розраховувати за допомогою необхідного обладнання: 

6.4.1. Втрату в масі при висушуванні. 

6.4.2. Золи. 

6.4.3. Екстрактивних речовин в ЛРС. 

6.4.4. Ступінь зараженості шкідниками ЛРС. 

6.5. Виявляти, використовуючи мікрохімічні та гістохімічні реакції, 

окремі групи біологічно активних речовин, які містяться в ЛРС 

(полісахариди, ліпіди, вітаміни, ферменти, глікозиди, фенольні сполуки, 

антраценпохідні, флавоноїди, кумарини, таніди, терпеноїди, іридоїди, ефірні 

олії, сапоніни, кардіостероїди, алкалоїди). 

6.6. Визначати морфологічні, анатомічні ознаки окремих компонентів, а 

також числові показники офіцинальних лікарських зборів методами макро-, 

мікроскопічного та фармакогностичного аналізу на відповідному обладнанні. 

6.7. Використовуючи відповідне обладнання та вимоги аналітично-

нормативної документації, визначати хімічними методами: 

6.7.1. Кислотне, ефірне число та ефірне число після ацетилювання для 

ефірних олій. 

6.7.2. Кислотне, ефірне, перикисне, йодне число та число омилення для 

жирних олій. 

6.7.3. Наявність домішок спирту. 

6.7.4. Наявність домішок жирних та мінеральних олій у ефірних оліях. 

6.7.5. Альдегідів перикисних сполук, воску та етерів у жирних оліях, 

вилучених з ЛРС. 

 

 

 


