
 



 



 
ВСТУП 

 
Робоча програма дисципліни  «Фармакогнозія»  складена відповідно до освітньої програми 

«Фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. Вивчення дисципліни  пов’язане з 
базовими науками, такими як біологія з основами генетики, фармацевтична ботаніка,  а також є 
основою для оволодіння багатьма фармацевтичними дисциплінами. Особлива увага надається тим 
розділам фармакогнозії, які мають найбільше значення для фармацевтів – основи фітохімічного, 
макроскопічного та мікроскопічного аналізу. Враховано сучасні тенденції та досягнення науки і 
техніки  у вдосконаленні методів аналізу, збільшенні точності та відтворюваності результатів 
дослідження. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 7 
Загальна кількість годин 210 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 5, 6 5, 6 
Кількість аудиторних годин:   

лекції 33 10 
практичні заняття 66 18 

Самостійна робота, год. 111 182 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3/3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета фармакогнозії – набуття здобувачами вищої освіти загально-професійних 

компетенцій, що 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 в галузі 
фармакогнозії для забезпечення умов зберігання лікарської рослинної сировини (ЛРС). 
 
  Завдання: 



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.   

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 
 основні поняття фармакогнозії; 
 основні етапи розвитку фармакогнозії; 
 характеристику сировинної бази ЛР (дикорослих, культивованих); 
 організації заготівлі ЛРС, основні заготівельні організації та їх функції; 
 систему раціонального використання, охорони і відтворення ресурсів ЛР; 
 загальні правила заготівлі ЛРС, способи сушіння, пакування, маркірування, транспортування та 

зберігання; 
 систему стандартизації ЛРС; 
 основні відомості про поширення і місце зростання ЛР, що застосовуються в науковій 

медицині; 
 вплив географічних та екологічних факторів на продуктивність ЛР; 
 методики проведення аналізу цілої та подрібненої лікарської рослинної сировини, зборів; 
 документальне оформлення результатів аналізу ЛРС, юридичне значення 

фармакогностичного аналізу; 
 морфолого-анатомічні ознаки ЛР і ЛРС, дозволених до застосування в медичній практиці, 

можливі домішки; 
 основні групи БАР природного походження та їх фізико-хімічні властивості; 
 основні способи і форми застосування ЛРС у медицині та фармацевтичній практиці; 
 правила техніки безпеки під час роботи з ЛР і ЛРС. 

 
Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

 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. 

 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 
ефективну професійну діяльність. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 
спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 
Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

ФК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини 



відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини 
рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної сировини і 
лікарських засобів на її основі. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи 
вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, 
відповідно до чинного законодавства. 

ФК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 
допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 
біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 
методів контролю. 

 
Результати навчання:  
ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 23 Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. 

Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального 
використання дикорослих видів лікарських рослин. 

ПРН 25 Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 
серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних 
нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного 
контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до 
вимог чинної Державної фармакопеї України. 

ПРН 26 Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи 
їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами 
чинної Державної фармакопеї України. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
ЗМ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
Тема 1. Вступ. Заготівля лікарської рослинної сировини. Охорона праці при заготівлі 

отруйної лікарської рослинної сировини. 
Визначення фармакогнозії як науки. Основні поняття, терміни фармакогнозії.  
Науково-практичний зв’язок фармакогнозії з іншими фармацевтичними дисциплінами.  
Завдання сучасної фармакогнозії.  
Аналітично-нормативна документація (АНД).  
Історія розвитку фармакогнозії. Основні етапи розвитку: усна народна (імпірична) 

медицина, значення досягнень індійської, китайської, тибетської, грецької, арабської медицини, 
діяльність видатних лікарів і вчених старовини: Гіппократа, Теофраста, Діоскорида, Плінія 
Старшого, Клавдія Галена, Авіценни, Абу Райхана, Сушрути. Рукописні медичні праці ХІ—ХVI 
ст. 

Розвиток фармакогнозії на Галичині. Значення робіт вчених: Н.М. Максимовича-Амбодіка, 
І.О. Двигубсьного, О.П. Нелюбіна, В.О. Тихомирова, Г. Драгендорфа, Н.Ф. Ментіна, А.Ф. 
Гаммермана та ін. 

Джерела постачання ЛРС: дикорослі ресурси України, культивовані ЛР, імпортна ЛРС, 
біотехнологія лікарських рослин. 

Основи раціонального природокористування. 
Терміни, поняття, закони екології. Нормативно-правові акти України щодо використання та 

охорони рослинного світу. Культивування ЛР. Фактори впливу на процес накопичення БАР. 



Визначення запасів ЛРС методами пробної облікової ділянки, проекційного покриття, 
модельної гілки, куща, дерева. 

Основні заходи з охорони лікарських рослин. 
Загальні правила збирання ЛРС. 
Значення фази розвитку ЛР у заготівлі ЛРС. Календар збирання ЛРС. Підвищення 

продуктивності заготівлі сировини за допомогою засобів малої механізації. 
Особливості заготівлі сировини різних рослинних органів згідно з вимогами АНД: бруньок, 

кори, трави, листків, квіток, пуп’янок, плодів, насіння, підземних органів. 
Охорона праці при заготівлі отруйної ЛРС. 
Первинне оброблення (стандартизація) зібраної сировини перед сушінням. Організація 

заготівлі ЛРС в аптеці. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Визначення запасів ЛРС у природі або на макетах та розроблення рекомендацій щодо 

раціонального використання кожного виду. 
Організація заготівлі ЛРС в аптеці. Охорона праці при заготівлі отруйної ЛРС. 
Складання інструкції для забезпечення підготовчої роботи та заготівлі якісної рослинної 

сировини найбільш відомих видів лікарських рослин згідно з вимогами аналітично-нормативної 
документації та правових актів України. 

Практичні навички: 
 визначення запасів ЛРС; 
 проведення інформаційно-агітаційної роботи щодо з заготівлі ЛРС. 

 
Тема 2. Сушіння, стандартизація, пакування, маркірування, транспортування, 

зберігання лікарської рослинної сировини 
Сушіння ЛРС. Способи сушіння ЛРС. Загальні правила сушіння та заходи щодо активізації 

процесу сушіння. Температурний режим сушіння. Типи сушарень.  
Стандартизація висушеної ЛРС (сортування, досушування, зволоження, подрібнення, 

брикетування, гранулювання). 
Пакування, маркування, транспортування ЛРС. Вимоги до тари, види тари, способи 

пакування ЛРС. 
Маркування тари з ЛРС. Транспортування упакованої сировини. 
Особливості зберігання ЛРС в аптеках та на складах. Вплив фізичних і хімічних факторів 

на старіння та зберігання ЛРС. Терміни зберігання ЛРС. 
Шкідники ЛРС. Методика визначення ступеня ураження ЛРС шкідниками згідно з 

аналітично-нормативною документацією. 
 
 
Тема 3. Аналіз лікарської рослинної сировини. Охорона праці при проведенні аналізу 

лікарської рослинної сировини 
Завдання аналізу ЛРС (ідентичність, доброякісність, чистота). Види аналізів: макроскопічний, 

мікроскопічний, мікрохімічний, люмінесцентний, хімічний якісний та кількісний, гістохімічний, 
фітохімічний, фізико-хімічний, біологічний. 

Поняття про радіоактивність ЛРС. Послідовність і техніка проведення макроскопічного 
аналізу (зовнішні ознаки, розміри, колір, запах, смак). Охорона праці при проведенні аналізу ЛРС. 

Методика проведення мікроскопічного аналізу (підготовка ЛРС до мікроаналізу, 
виготовлення тимчасового мікропрепарату, вивчення мікроознак ЛРС під малим та великим 
збільшеннями). 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Охорона праці при роботі з реактивами та приладами для проведення аналізу. 
Макроскопічний аналіз різних видів ЛРС (підземних органів, трав, листків, квіток, бруньок, 

плодів, насіння, кори) згідно з АНД. 
Мікроскопічний аналіз ЛРС. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів з різних видів 



ЛРС. Вивчення характерних мікроознак різних видів ЛРС під малим та великим збільшенням 
мікроскопа згідно з АНД.  

Практичні навички: 
 проведення макроскопічного аналізу різних видів ЛРС; 
 користування АНД; 
 виготовлення тимчасових мікропрепаратів з різних видів ЛРС; 
 проведення мікроскопічного вивчення мікроознак різних видів ЛРС. 

 
Тема 4. Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини 
Комплексний товарознавчий аналіз, етапи його проведення. 
Перший етап ТА — приймання ЛРС до аптеки. Зовнішній огляд товару, визначення 

ідентичності (тотожності) ЛРС, доброякісності, чистоти. 
Другий етап ТА — відбір середньої проби. Пакування і маркування середньої проби.  
Третій етап ТА — аналіз середньої проби. Відбір і дослідження аналітичних проб № 1, № 2, 

№ 3 згідно з вимогами АНД. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Приймання ЛРС до аптеки та відбір середньої проби (перший, другий етапи ТА). 
Проведення аналізу середньої проби (дослідження аналітичної проби № 1) — третього 

етапу ТА. 
Практичні навички: 

 проведення першого етапу ТА — приймання ЛРС; 
 проведення другого етапу ТА — відбирання середньої проби; 
 проведення відбору та аналізу аналітичної проби № 1 (третій етап ТА); 
 користування АНД  

 
 

ЗМ 2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
Тема 5. Полісахариди 
Загальна характеристика полісахаридів. Загальна характеристика слизу. Коротка 

характеристика камеді, пектинових речовин, клітковини, крохмалю.  
Алтея лікарська, мати-й-мачуха (підбіл), подорожник великий, ламінарія, льон, ехінацея 

пурпурова, цикорій дикий. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Полісахариди. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Реакції 

ідентифікації полісахаридів. Проведення мікрохімічного аналізу ЛРС алтеї лікарської. 
Мікроскопічний аналіз ЛРС мати-й-мачухи та подорожника великого. 

Практичні навички: 
 проведення реакцій ідентифікацій полісахаридів; 
 виготовлення мікропрепаратів та проведення мікрохімічного аналізу на підтвердження 

ідентичності ЛРС алтеї лікарської , мати-й-мачухи та подорожника;  
 користування АНД. 

 
 

Тема 6. Вітаміни 
Загальна характеристика вітамінів. Шипшина корична та собача, горобина звичайна. 

Нагідки лікарські, кропива дводомна. Кукурудза звичайна, калина звичайна, грицики звичайні, 
обліпиха крушиноподібна, смородина чорна, суниця лісова. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Вітаміни. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Макроскопічний 

аналіз ЛРС, що містить вітаміни. Мікроскопічний аналіз листків кропиви дводомної, грициків 
звичайних, плодів шипшини. 



Практичні навички: 
 проведення макроскопічного аналізу ЛРС; 
 виготовлення тимчасових мікропрепаратів ЛРС кропиви дводомної, грициків звичайних, 

плодів шипшини та проведення мікроскопічного дослідження; 
 користування АНД. 

 
 
Тема 7. Жирні олії. Ферменти і фітогормони 
Загальна характеристика жирних олій. 
Маслина європейська, мигдаль звичайний, персик звичайний, абрикос звичайний, рицина 

звичайна, соняшник однорічний, льон звичайний, шоколадне дерево. 
Загальна характеристика ферментів і фітогормонів. Чорнушка домаська, кавун, динне 

дерево (папайя). 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Жирні олії. Ферменти і фітогормони. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого 

наочного матеріалу. 
Макроскопічний і мікроскопічний аналіз насіння льону. Визначення ідентичності жирної 

олії за органолептичними та іншими показниками. 
Практичні навички: 

 проведення макроскопічного аналізу ЛРС; 
 виготовлення тимчасового мікропрепарату ЛРС льону звичайного та проведення 

мікроскопічного дослідження його; 
 користування АНД; 
 проведення реакцій ідентифікації жирних олій. 

 
 
Тема 8. Вивчення лікарських рослин у природі 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Визначення та вивчення ЛР в природі. Приймання ЛРС літньої заготівлі. 
Практичні навички:  

 визначення ЛР у природі за морфологічними ознаками; 
 проведення першого етапу ТА. 

 
 
Тема 9. Ізопреноїди. Ефірні олії 
Загальна характеристика ізопреноїдів. Загальна характеристика ефірних олій. М’ята 

перцева. Шавлія лікарська, евкаліпт кулястий та прутовидний, валеріана лікарська. Сосна 
звичайна, береза бородавчаста, аїр тростинний, оман високий, ромашка лікарська та зелена, полин 
гіркий. Багно звичайне, аніс звичайний, фенхель звичайний. Чебрець плазкий, материнка 
звичайна. Деревій звичайний, ялівець звичайний, меліса лікарська, арніка гірська, хміль 
звичайний, коріандр посівний, тополя чорна, кмин звичайний, любисток лікарський. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Ефірні олії. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Визначення 

вмісту ефірних олій в ЛРС. Визначення показників якості ефірних олій. Мікроскопічний аналіз 
ЛРС: м’яти перцевої, шавлії лікарської, евкаліпта. Макроскопічний аналіз ЛРС, яка містить ефірні 
олії. 

Складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі одного з видів ЛРС. Мікроскопічний 
аналіз трави полину гіркого, фенхелю звичайного. 

Практичні навички: 
 проведення мікроскопічного аналізу ЛРС м’яти перцевої, шавлії лікарської, евкаліпта, 

полину гіркого, фенхеля; 
 проведення макроскопічного аналізу ЛРС; 



 визначення ідентичності ЛР та ЛРС; 
 складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі ЛРС; 
 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення досліджень ефірних олій; 
 проведення аналізу аналітичної проби № 1. 

 
 
Тема 10. Іридоїди 
Загальна характеристика іридоїдів (монотерпенових глікозидів). Бобівник трилистий, 

золототисячник малий, кульбаба лікарська. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Іридоїди. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Мікроскопічний 

аналіз ЛРС бобівника трилистого і золототисячника малого.  
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення мікроскопічного аналізу ЛРС бобівника та золототисячника. 

 
 

Тема 11. Лігніни. Ксантони 
Загальна характеристика лігнінів. Елеутерокок колючий, лимонник китайський, 

розторопша плямиста. 
Загальна характеристика ксантонів. Звіробій плямистий. Солодушка альпійська. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Лігніни. Ксантони. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. 

Макроскопічний аналіз ЛРС, що містить лігніни та ксантони. 
Культивування ЛР. 
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення макроскопічного аналізу ЛРС; 
 культивування ЛР. 

 
 
Тема 12. Глікозиди. Глікозиди кардіотонічної дії 
Загальна характеристика глікозидів. Загальна характеристика глікозидів кардіотонічної дії. 
Наперстянка пурпурова, шерстиста, великоквіткова. Горицвіт весняний, конвалія звичайна, 

морозник червонуватий. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Глікозиди кардіотонічної дії. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного 

матеріалу. Мікроскопічний аналіз ЛРС наперстянки пурпурової та конвалії звичайної. Методи 
ідентифікації серцевих глікозидів. 

Практичні навички: 
 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення мікроскопічного аналізу ЛРС наперстянки та конвалії; 
 проведення реакцій ідентифікації кардіоглікозидів. 

 
 
 
Тема 13. Сапоніни 
Загальна характеристика сапонінів. Синюха блакитна. 
Деякі відомості про ЛР: астрагал шерстистоквітковий, солодка гола, женьшень, аралія 

маньчжурська, заманиха висока, діоскорея ніппонська, ортосифон тичинковий, якірці сланкі, 



астрагал шерстистоквітковий. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Сапоніни. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Макроскопічний 

аналіз ЛРС, що містить сапоніни. Мікроскопічний аналіз ЛРС солодки голої та ортосифону 
тичинкового. Методи ідентифікації сапонінів. 

Практичні навички: 
 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення макроскопічного та мікроскопічного аналізу; 
 проведення реакцій ідентифікації сапонінів. 

 
 
Тема 14. Похідні антрацену 
Загальна характеристика антраценопохідних. Крушина ламка. Жостір проносний. Звіробій 

звичайний, касія гостролиста, ревінь тангутський, алое деревовидне. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Похідні антрацену. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. 

Мікроскопічний аналіз кори крушини ламкої та кореня ревеню. Відбір проб фасованої продукції. 
Реакції ідентифікації антраглікозидів. 
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення мікроскопічного аналізу кори крушини та кореня ревеню; 
 проведення реакцій ідентифікації антраглікозидів; 
 відбирання проб фасованої продукції. 

 
 
Тема 15. Прості феноли, їх похідні. Фенологлікозиди 
Загальна характеристика фенолів та їх похідних. Фенологлікозиди. Загальна характеристика 

фенологлікозидів. Мучниця звичайна, брусниця звичайна, родіола рожева. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Фенологлікозиди. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. 

Мікроскопічний аналіз мучниці звичайної та брусниці звичайної. Аналіз аналітичної проби № 1. 
Якісні реакції на арбутин та дубильні речовини ЛРС мучниці звичайної та брусниці 

звичайної. 
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення мікроскопічного аналізу мучниці звичайної та брусниці звичайної; 
 проведення хімічного якісного аналізу ЛРС мучниці звичайної та брусниці звичайної; 
 проведення аналізу аналітичної проби № 1. 

 
 
Тема 16. Кумарини та хромони 
Загальна характеристика кумаринів і хромонів. 
Буркун лікарський, гіркокаштан звичайний, кріп запашний, пастернак посівний, 

смоковниця звичайна, віснага морквоподібна (амі зубна). 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Кумарини і хромони. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. 

Макроскопічний аналіз одного з видів ЛРС. Реакція ідентифікації кумаринів. Мікроскопічний 
аналіз ЛРС буркуну лікарського, кропу запашного. 

Практичні навички: 
 проведення макроскопічного аналізу ЛРС; 
 проведення реакції ідентифікації кумаринів; 



 проведення мікроскопічного аналізу ЛРС. 
 
 
Тема 17. Флавоноїди 
Флавоноїди. Загальна характеристика флавоноїдів. Глід кривавочервоний і колючий, хвощ 

польовий. 
Кропива собача п’ятилопатева, липа серцелиста, пижмо звичайне, фіалка триколірна і 

польова, цмин пісковий, сухоцвіт багновий, череда трироздільна, гірчак перцевий, гірчак 
почечуйний, спориш, волошка синя, гінкго дволопатеве, бузина чорна, вовчуг польовий, софора 
японська, золотушник звичайний, ерва шерстиста, акація біла, чай, горобина чорноплідна. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Флавоноїди. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Реакції 

ідентифікації флавоноїдів. 
Макроскопічний аналіз ЛРС, яка містить флавоноїди. 
Мікроскопічний аналіз ЛРС гірчака перцевого, кропиви собачої, череди трироздільної, 

гірчака почечуйного, спориша. 
Складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі одного з видів ЛРС. Аналіз 

аналітичної проби № 1. 
 
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС за макроознаками; 
 складання інструкції щодо підготовчої роботи й заготівлі ЛРС; 
 проведення мікроскопічного аналізу ЛРС гірчака перцевого, кропиви собачої, череди 

трироздільної, гірчака почечуйного, спориша. 
 проведення реакцій ідентифікації флавоноїдів; 
 проведення аналізу аналітичної проби № 1. 

 
 
Тема 18. Дубильні речовини 
Загальна характеристика дубильних речовин. Родовик лікарський, гірчак зміїний. Перстач 

прямостоячий, вільха чорна та сіра, бадан товстолистий, чорниця звичайна, черемха звичайна. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Дубильні речовини. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. 

Якісні реакції на дубильні речовини. Макроскопічний аналіз ЛРС, яка містить дубильні речовини. 
Гістохімічний аналіз кори дуба. Мікроскопічний аналіз ЛРС родовика лікарського. 

Практичні навички: 
 визначення ідентичності ЛРС; 
 проведення реакцій ідентифікацій дубильних речовин; 
 проведення мікроскопічного аналізу кореня родовика; 
 проведення гістохімічного аналізу кори дуба. 

 
 
Тема 19. Алкалоїди 
Загальна характеристика алкалоїдів. Беладона звичайна, блекота чорна. Дурман звичайний, 

чистотіл звичайний, раувольфія зміїна, барвінок малий, мак снодійний, термопсис 
ланцетоподібний, ефедра хвощова, ріжки житні (спориння), барбарис звичайний, катарантус 
рожевий, софора товстоплідна, мачок жовтий, перець стручковий, глечики жовті. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
Алкалоїди. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного матеріалу. Реакції 

ідентифікації алкалоїдів. Макроскопічний аналіз ЛРС, що містить алкалоїди. Мікроскопічний 
аналіз ЛРС беладони звичайної, блекоти чорної, дурману звичайного, чистотілу звичайного. 

Практичні навички: 



 проведення реакцій ідентифікації алкалоїдів; 
 визначення ідентичності, доброякісності, чистоти ЛРС за макроознаками; 
 проведення мікроскопічного дослідження ЛРС блекоти чорної, беладони звичайної, дурману 

звичайного, чистотілу звичайного; 
 користування АНД. 

 
 
Тема 20. Лікарські рослини та лікарська рослинна речовина, які містять різні групи 

біологічно активних речовин 
Каланхое перисте, чага, очиток великий, живокіст лікарський, левзея сафлороподібна, 

квасоля звичайна, гірчиця сарептська, малина звичайна, омела біла, часник городній, цибуля 
городня, лопух великий, парило звичайне.  

Біологічно активні харчові добавки з ЛРС. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
ЛРС, яка містить різні групи БАР. Вивчення зразків гербаріїв ЛР, ЛРС та іншого наочного 

матеріалу. Морфологічний опис ЛРС, що містить різні групи БАР. Мікроскопічний аналіз ЛРС 
гірчиці сарептської. 

Визначення ідентичності цілої ЛРС різних морфологічних груп за допомогою ключа-
визначника: листя, трави, квіток, плодів, насіння, кори, бруньок, підземних органів. 

Визначення ідентичності різної та порошкованої ЛРС за допомогою мікроаналізу. 
Визначення ідентичності чаїв та зборів за допомогою макро- та мікроаналізу. 
Практичні навички: 

 визначення ідентичності ЛРС за макро- та мікроскопічними ознаками; 
 визначення ідентичності цілої ЛРС (трави, листя, квітки) за допомогою ключа-визначника; 
 визначення ідентичності цілої ЛРС (насіння, кори, бруньок, підземних органів, плодів); 
 проведення мікроскопічного аналізу різних видів ЛРС; 
 визначення ідентичності ЛРС у зборі за мароознаками; 
 визначення ідентичності ЛРС у зборі за мікроознаками. 

 
 
Тема 21. Лікарська сировина тваринного походження 
Короткі відомості про методи добування, лікарські властивості й застосування продуктів 

життєдіяльності медоносної бджоли та змій, п’явки, бодяги, риб’ячого жиру, жовчі медичної. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
Ознайомлення з ЛРС тваринного походження та препаратами з неї. 
Екскурсія в природу. 
Практичні навички: 

 визначення лікарських препаратів із сировини тваринного походження; 
 визначення ідентичності ЛР у природі. 

 
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Визначати запаси ЛРС. 
2. Проводити інформаційно-агітаційну роботу щодо заготівлі ЛРС. 
3. Проводити стандартизацію ЛРС. 
4. Працювати з АНД. 
5. Проводити макроскопічний аналіз різних видів ЛРС. 
6. Виготовляти тимчасові мікропрепарати з різних видів ЛРС. 
7. Проводити мікроскопічне вивчення мікроознак різних видів ЛРС. 
8. Проводити перший етап ТА — приймати ЛРС. 
9. Проводити другий етап ТА — відбирати середню пробу. 
10. Проводити відбір та аналіз аналітичної проби № 1 (третій етап ТА). 
11. Оформляти документально результати аналізу. 



12. Складати інструкцію підготовчої роботи та заготівлі ЛРС. 
13. Визначати ЛР у природі за морфологічними ознаками. 
14. Визначити ідентичність ЛР та ЛРС. 
15. Відбирати проби фасованої продукції. 
16. Проводити реакції ідентифікації на різні групи БАР. 
17. Проводити мікроскопічний та гістохімічний аналізи різних видів ЛРС. 
18. Визначати ідентичність цілої ЛРС (трави, листки, квітки, насіння, кора, бруньки, підземні 

органи, плоди) за макроознаками та за допомогою ключа-визначника. 
19. Визначати ідентичність ЛРС у зборі за макроознаками. 
20. Визначати ідентичність ЛРС у зборі за мікроознаками. 

 
 

4.Структура навчальної дисципліни  
  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьог
о 

у тому числі 
л пр с.р л пр с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗМ 1. Загальна частина 
1. Вступ. Заготівля лікарської 
рослинної сировини. Охорона праці при 
заготівлі отруйної лікарської рослинної 
сировини 

10 1 2 7 10 0 1 9 

2. Сушіння, стандартизація, 
пакування, маркірування, 
транспортування, зберігання лікарської 
рослинної сировини 

10 1 2 7 10 0 1 9 

3. Аналіз лікарської рослинної 
сировини. Охорона праці при 
проведенні аналізу ЛРС 

10 1 2 7 10 0 1 9 

4. Товарознавчий аналіз лікарської 
рослинної сировини 10 1 2 7 10 1 0 9 

ЗМ 2.Спеціальна частина 
5. Полісахариди 10 1 2 7 10 1 0 9 
6. Вітаміни 10 2 2 6 10 0 1 9 
7. Жирні олії. Ферменти і 
фітогормони 10 1 2 7 10 1 0 9 

8. Вивчення лікарських рослин у 
природі 10 0 4 6 10 0 2 8 

9. Ізопреноїди. Ефірні олії 10 2 2 6 10 1 1 8 
10. Іридоїди 10 2 4 4 10 1 1 8 
11. Лігніни. Ксантони 10 2 4 4 10 0 1 9 
12. Глікозиди. Глікозиди 
кардіотонічної дії 10 2 4 4 10 1 1 8 

13. Сапоніни 10 2 4 4 10 1 1 8 
14. Похідні антрацену 10 1 2 7 10 0 1 9 
15. Прості феноли, їх похідні. 
Фенологлікозиди 10 2 4 6 10 0 1 9 

16. Кумарини та хромони 10 2 4 4 10 0 1 9 
17. Флавоноїди 10 2 4 4 10 1 1 8 



18. Дубильні речовини 10 2 4 4 10 0 1 9 
19. Алкалоїди 10 2 4 4 10 1 1 8 
20. Лікарські рослини та лікарська 
рослинна сировина, які містять різні 
групи біологічно активні рослини 

10 2 4 4 10 0 1 9 

21. Лікарська сировина тваринного 
походження  10 2 4 4 10 0 0 10 

Усього 210 33 66 122 210 10 18 182 
 

  
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 
Розділ 1. Загальна частина   
1. Аналіз лікарської рослинної сировини. Охорона праці при 

проведенні аналізу ЛРС 2 1 

2. Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини 2 1 
Розділ 2.Спеціальна частина 2 1 
3. Полісахариди 2 0 
4. Вітаміни 2 1 
5. Вивчення лікарських рослин у природі 2 0 
6. Ізопреноїди. Ефірні олії 2 1 
7. Іридоїди 2 0 
8. Лігніни. Ксантони 4 2 
9. Глікозиди. Глікозиди кардіотонічної дії 2 1 
10. Сапоніни 4 1 
11. Похідні антрацену 4 1 
12. Прості феноли, їх похідні. Фенологлікозиди 4 1 
13. Кумарини та хромони 4 1 
14. Флавоноїди 2 1 
15. Дубильні речовини 4 1 
16. Алкалоїди 4 1 
17. Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, які містять 

різні групи біологічно активні рослини 4 1 

18. Лікарська сировина тваринного походження  4 1 
19. Алкалоїди 4 1 
20. Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, які містять 

різні групи біологічно активні рослини 4 1 

21. Лікарська сировина тваринного походження  4 0 
 

 



6. САМОСТІЙНА РОБОТА. 
 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

Розділ 1. Загальна частина 
1. Вступ. Заготівля лікарської рослинної сировини. Охорона праці 

при заготівлі отруйної лікарської рослинної сировини 7 9 

2. Сушіння, стандартизація, пакування, маркірування, 
транспортування, зберігання лікарської рослинної сировини 7 9 

3. Аналіз лікарської рослинної сировини. Охорона праці при 
проведенні аналізу ЛРС 7 9 

4. Товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини 7 9 
Розділ 2.Спеціальна частина 
5. Полісахариди 7 9 
6. Вітаміни 6 9 
7. Жирні олії. Ферменти і фітогормони 7 9 
8. Вивчення лікарських рослин у природі 6 8 
9. Ізопреноїди. Ефірні олії 6 8 
10. Іридоїди 4 8 
11. Лігніни. Ксантони 4 9 
12. Глікозиди. Глікозиди кардіотонічної дії 4 8 
13. Сапоніни 4 8 
14. Похідні антрацену 7 9 
15. Прості феноли, їх похідні. Фенологлікозиди 6 9 
16. Кумарини та хромони 4 9 
17. Флавоноїди 4 8 
18. Дубильні речовини 4 9 
19. Алкалоїди 4 8 
20. Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, які містять 

різні групи біологічно активні рослини 4 9 

21. Лікарська сировина тваринного походження  4 10 
 
   

 
7. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 

 
Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 
програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових тестових завдань, 
практичних завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 



 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в 
двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий 
контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 
отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 
контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 
 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

                           8. Критерії оцінювання результатів навчання 
                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

               Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність вираховується шляхом ділення кількості балів (100), що відповідають оцінці «5», на 
кількість тем та додавання балів за виконані контрольні  роботи (передбачено 10 балів) і дорівнює 
100 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність та 
вираховується шляхом ділення кількості балів (60), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у 
модулі. 
 



Підсумковий контроль 
До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, 
виконали всі види завдань та при вивченні модуля набрали за поточну діяльність кількість балів, 
не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав частину аудиторних навчальних 
занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою 
з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється 
відпрацювати академічну заборгованість до визначеного терміну. 

Максимальна кількість балів 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність та виконану 
контрольну роботу – 60 балів (100*0,6=60). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі тестового контролю рівня теоретичної 
підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових 
завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 
підсумкового модульного контролю – 40 (100* 0,4=40). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  
набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Фармакогнозія" виставляється лише здобувачам вищої 
освіти, яким зараховані два модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 
навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 

 
Критерії оцінювання відповідей студентів на практичних заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 



"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 
відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 

 
Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
 Модуль 1 

1  Практичні 
заняття  

1 практичне заняття з оформленням протоколів 20 

 Контрольна 
робота 

№1, № 2 (20*2=40) 40 

2.  Тестовий 
контроль 

2 теста (20*2=40) 40 

Поточна діяльність Сума балів за усі види діяльності 100*0,6 = 60 
3. Іспит Тестовий контроль  (20 тестових питань) 100*0,4=40 

 Всього  100 
 Модуль 2 
1  Практичні 

заняття  
3 практичних занять, з оформленням протоколів 30 

2.  Тестовий 
контроль 

3 теста  70 

Поточна діяльність Сума балів за усі види діяльності 100*0,6 = 60 
3. Іспит Тестовий контроль  (20 тестових питань) 100*0,4=40 
 Всього  100 

 
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 
 



 
9. Методи навчання 

На лекціях: словесний, наочний, пояснювально - ілюстративний, проблемний, 
алгоритмізації. 

На навчальних практиках під керівництвом викладача: практичний, репродуктивний, 
дослідницький, творчий, проблемно-пошуковий,  алгоритмізації. 

 Самостійна робота студента:   дослідницький, творчий,  проблемно-пошуковий,  
алгоритмізації.      

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-
методу.  
   
 

10.  Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Бобкова І.А., Варлахова Л.В., Маньковська М.М. Фармакогнозія: підручник. — 2-е вид., 

перероб. та доп. — К.: Медицина, 2010. 
2. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посібник. — 2-е 

вид., перероб. та доп. — К.: Медицина, 2010. 
3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний 

фармакопейний центр”. — 1-е вид. — Х.: РІРЕГ, 2001. 
4. Державна Фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний 

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

5. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії. — Х.: Вид-во 
НФаУ, 2000. 

6. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / За ред. А.М. Гродзинського. — К.: Головна 
редакція енциклопедії України.  

7. Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Ковалёв, Н. В. Попова, В. 
С. Кисличенко [и др.]; под общ. ред. В. Н. Ковалёва. – Х. : Изд-во НфаУ «Золотые страницы», 
2003. – 512 с. 

8. Солодовниченко Н. М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: посібник з 
фармакогнозії з основами біохімії лік. рослин / Солодовниченко Н. М., Журавльов М. С., 
Ковальов В. М. – Х. : Вид-во НФАУ «Золоті сторінки», 2001. – 408 с. 

 
Допоміжна література 
9. Банный И.П., Литвиненко М.М., Евтифеева О.А., Сербин А.Г. Фармакогностический анализ 



лекарственного растительного сырья.-X.:Изд-во НФАУ, 2002. -88 с. 
10. Ботанико-фармакогностический   словарь  / Под   ред.   К.Ф.Блиновой,  Г.П.Яковлева. - М.: 

Высш. шк., 1990. - 272с. 
11. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. - М.: Медицина, 2002. - 656 с. 
12. Фармакогнозия: учебное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева.-СПб.:СпецЛит, 2006. – 845с. 
13. Юдин В. Фитотерапия: прошлое, настоящее и будущее // Украинский медицинский журнал 

onlinе. 2010. № 2 (76) III - IV.  
 
 
                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 
1. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 

медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.morion.ua.  

2. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.who.int.  

3. Фармацевтична енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pharmencyclopedia.com.ua.  

4. http://www.iso.org/iso/home.html - офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації  

http://www.morion.ua/
http://www.who.int/
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/

