
 

 

 

 

 

 

 «ФІТОТЕРАПІЯ» 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс з фітотерапії призначений для студентів 4 курсу медичних факультетів. 

Практичні заняття, що проводяться протягом цього курсу, охоплюють широкий спектр 

важливих лікувальних та профілактичних заходів, що проводяться при різноманітній 

патології.  Фітотерапія - це метод лікування різних захворювань людини, заснований на 

застосуванні лікарських рослин та комплексних препаратів з них з мeтoю лікування та 

pеaбiлітації пацієнтів, а також профілактики захворювань. 

  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мeтoю вивчeння  навчальної дисципліни  «Фітотерапія» є формування у студентів 

цілісного уявлення  про можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі 

в комплексному лікуванні пацієнтів, їх реабілітації та профілактики. Розуміння способу 

отримання, переробки та стандартизації рослинних ліків допоможе  майбутньому лікарю  

розібратися в особливостях застосування та оцінки ефективності рослинних лікарських 

засобів.  

Протягом занять, студенти мають можливість знайомитись із сучасними нормативними 

базами, які існують в Україні та за кордоном, що регламентують використання  

фітотерапевтичних лікарських засобів. Під час практичних занять, висвітлюються 

особливості фітотерапевтичного лікування та реабілітації при патологіях різних органів та 

систем,  основані на даних доказової медицини (в останні десятиліття фармакологічні 

властивості численних лікарських рослин та можливості у фітотерапії досліджувались за 

допомогою дослідницьких проектів). 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фітотерапія» є набуття студентами 

компетентностей згідно до загальних і фахових компетентностей освітньо-професійної 

програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 

Медицина кваліфікації магістр медицини: є визначати ключові поняття дисципліни   

«Фітотерапія»; володіти знаннями, які біологічно активні речовини вміщають до себе 

лікарські рослини, та які фармакологічні ефекти вони надають;  вміти вибирати 

фітозасоби загальної та специфічної дії залежно від наявних  клініко-функціональних 

розладів у хворих  із різною патологією, прийняття обґрунтованого рішення, здатність 

працювати в команді, діяти соціально відповідально та свідомо. 

Програма навчальної дисципліни об'єднує всього: 90 годин / 3 кредити. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА КОРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

нормальна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна фізіологія, медична генетика, 

біофізика, біохімія, клінічна біохімія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, інфекційні 

хвороби, фармакологія, внутрішня медицина, реаніматологія, принципи доказової 

медицини. 

Постреквізити. Разом з дисципліною повинні вивчатися внутрішня медицина, екстрена та 

невідкладна медична допомога, інфекційні хвороби, клінічна імунологія,клінічна 

алергологія, клінічна фармакологія. 


