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Актуальність
 «Лікарські рослини світової флори» є складовою освітньо-професійної
програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань
22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова
фармація», 5 курс.
 Фармакогностична підготовка передбачає теоретичне і практичне
навчання магістра фармації основним видам професійної діяльності в
галузі лікарських засобів рослинного походження, вимагає вирішення
завдань, починаючи від розробки системи раціонального використання
ресурсів лікарських рослин, заготівлі лікарської рослинної сировини,
закінчуючи її переробкою і отримання у вигляді лікарського засобу.
 Для цього фахівець повинен уміти правильно і своєчасно заготовляти,
висушувати сировину, приводити її до стандартного стану, переробляти в
різні лікарські засоби, а також проводити їх аналіз.
 При необхідності він повинен уміти надати професійну консультацію
лікареві з питань вибору оптимальних лікарських засобів рослинного
походження.

Предмет вивчення дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є лікарські
рослини, лікарська рослинна сировина, а також деякі
продукти рослинного і тваринного походження як джерела
лікарської сировини.

Мета курсу
 ознайомлення студентів з історією вивчення та використання
лікарських рослин,
 вивчення фундаментальної ролі лікарських рослин у житті
людини;
 різноманіття дикорослих та культивованих представників
світової флори як джерела лікарських препаратів рослинного
походження;
 навчити студентів за морфологічними ознаками визначати
лікарські рослини в природі;
 знати періоди і раціональні прийоми збору,
 первинної обробки, умови сушіння, пакування, правила
зберігання ЛРС;
 виконувати товарознавчий, макроскопічний, мікроскопічний,
фітохімічний, люмінесцентний і хроматографічний аналіз
ЛРС, продуктів її переробки.

Завдання дисципліни
 Вивчення хімічного складу лікарських рослин, шляхів біосинтезу та динаміки утворення
біологічно активних речовин, накопичення їх в органах і тканинах у процесі онтогенезу
рослин і під впливом екологічних факторів.
 Пошук оптимальних умов збирання, сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини.
 Стандартизація лікарської рослинної сировини; розробка проектів тимчасових фармакопейних
статей (ТФС) та переробка існуючої аналітичної нормативної документації (АНД);
удосконалення методів визначення ідентичності рослини, чистоти і доброякісності сировини.
 Лікарське ресурсознавство, тобто вивчення географічного поширення лікарських рослин,
виявлення заростей, облік запасів, картування їх і визначення можливих обсягів заготівлі, розробка
та здійснення заходів щодо відновлення природних ресурсів найцінніших видів.
 Лікарське рослинництво, інакше кажучи, виявлення, акліматизація та інтродукція лікарських
рослин, їх культивування, селекція високопродуктивних сортів.
 Біотехнологія рослин – вирощування ізольованих рослинних клітин і тканин для виділення
біологічно активних речовин.

Компетентності
 організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з
урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин,
 прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та
охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної
практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження
(GACP);
 організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів та лікарської
рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях
фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших
нормативноправових актів;
 забезпечувати належне зберігання лікарської рослинної сировини, лікарських
засобів рослинного походження відповідно до їх фізикохімічних властивостей та
правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.

Програмні результати навчання
знати:
 історію вивчення та використання лікарських рослин, первинний і вторинний
синтез речовин і відкладання їх у рослині у вигляді поживних, лікарських та
отруйних; особливості етапів збору та зберігання лікарської рослинної сировини;
основну фармакологічну дію найбільш поширених лікарських рослин світової
флори;
 групи лікарських рослин за впливом на певні системи органів людини;
 основні систематичні ознаки, необхідні для ідентифікації поширених і доступних
видів лікарських рослин регіону;
 морфологічні особливості лікарських рослин, способи розмноження, типи
класифікації та ознаки різних систематичних груп лікарських рослин, принципи
роботи з інтродукованими видами лікарських рослин у ботанічних садах,
значення лікарських рослин у житті людини, заходи щодо раціонального
використання, охорони та відтворення рослинних ресурсів світової флори, в
першу чергу, тих, які є джерелом сировини для виготовлення різноманітних
лікарських препаратів, що застосовуються у медичній практиці;

уміти:
 за зовнішньою будовою встановлювати вид лікарських рослин, їх екологобіологічні особливості, біохімічний склад, дію, застосування та проблеми
раціонального використання й охорони;
 класифікувати
рослини за основними фармакологічними групами
(заспокійливі, гіпотензивні, сечогінні, жовчогінні, гіпоглікемічні, кровоспинні,
в’яжучі, протиалергічні, кардіотонічні, протизапальні, жарознижувальні,
вітамінні тощо);
 проводити раціональну заготівлю, зберігання та консервування лікарської
рослинної сировини;

володіти:
 навичками знаходити і правильно оцінювати інформацію про ресурси лікарських
рослин, проблеми їх раціонального використання та охорону,
 ідентифікувати поширені і доступні види лікарських рослин світової флори у
природі та на гербарних зразках,
 правильно заготовляти та зберігати лікарську рослинну сировину,
 встановлювати зв’язок між морфофізіологічними особливостями лікарських
рослин і можливостями їх практичного використання.

Зв’язок з іншими дисциплінами
Передреквізити

Постреквізити

• Дисципліна «Лікарські рослини
світової флори» базується на
знаннях, отриманих студентами при
вивченні
латинської
мови,
фармацевтичної
ботаніки,
органічної, біологічної, аналітичної
хімії,
біофізики,
фізичної
та
колоїдної хімії, нормальної та
патологічної фізіології людини.

• Фармакогнозія, фармацевтична
та
токсикологічна
хімії,
фармакологія,
технологія
ліків,
клінічна фармація закладає основи
вивчення студентами, що передбачає
інтеграцію викладання з цими
дисциплінами та формування умінь
застосовувати знання
в процесі
подальшого
навчання
та
у
професійній діяльності.

Тематика дисципліни














Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина.
Поняття про лікарські рослини.
Правила збирання, сушіння та зберігання лікарської сировини.
Приведення сировини до стандартного стану.
Біологічно активні речовини лікарських рослин.
Хімічний склад лікарських рослин.
Фармакологічна дія лікарських рослин.
Фактори впливу на фармакологічний ефект.
Фізіологічна дія лікарських засобів рослинного походження.
Лікарські рослини природних, штучних та антропогенно трансформованих фітоценозів.
Різноманітність культивованих лікарських рослин світової флори.
Медичне значення декоративних та харчових рослин.
Різноманітність та ресурси дикорослих лікарських рослин світової флори, заходи щодо їх
раціонального використання та охорони.
 Правила використання та охорони лікарських рослин.
 Теоретичні та практичні аспекти ресурсознавства лікарських рослин в світовій практиці.

Викладачі курсу
• Очеретнюк Анна Олександрівна, кандидат
фармацевтичних наук, доцент кафедри
фармацевтичної хімії, розробник курсу

