
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ» 

для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» зі 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин 

та кредитів становить 150 годин 5 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Лікарські рослини» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина» 

Мета навчальної дисципліни: висвітлити для студентів увесь асортимент 

дикорослих та культурних рослин України, як джерела лікарських препаратів 

природного походження 

Завданням навчальної дисципліни є навчити студентів знаходити і 

збирати вивчені рослини і зберігати їх лікарські властивості. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальний огляд рослинного світу. Рослини, що мають в’яжучу, 

протизапальну дію. Рослини, що містять слизи. 

Тема 2. Рослини, що застосовуються при захворюваннях дихальних шляхів 

та легень. Рослини, що мають сечогінну дію. 

Тема 3. Рослини, що впливають на органи травлення. Рослини, що мають 

проносну дію. Рослини, що мають жовчогінну дію. 

Тема 4. Рослини, що є полівітамінними. Протипаразитарна дія рослин. 

Тема 5. Рослини, рекомендовані для зовнішнього застосування. Рослини, що 

скорочують м’язи матки і мають кровоспинні властивості. 

Тема 6. Рослини, що діють на центральну нервову систему. 

 У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності:  

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно.  

Спеціальні предметні компетентності : 

- ботанічну характеристику широко вживаних лікарських рослин, 

біологічно активні речовини, що містяться у рослинах та їх механізм 

біологічної дії, 

- розпізнавати у вегетаційному стані рослини основних фармакологічних 

груп (сечогінні, жовчогінні, в’яжучі, проносні, відхаркувальні), 



- правильно заготовляти, консервувати та зберігати лікарську рослинну 

сировину, 

- розраховувати потреби господарства у лікарській рослинній сировині, 

- приготувати лікарські форми для застосування на практиці. 

Результати навчання: 

- рекомендувати лікарські рослини для лікування хворих тварин; 

- вміти виготовляти лікарські форми з лікарських рослин; 

- визначити терміни і способи збирання, сушіння лікарських рослин; 

- здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання лікарських рослин, 

плодів та ягід. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Лікарські рослини» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти.  

Вид підсумкового контролю - залік. 


