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r. IIoясlIIOBA.IIЬIIA зAПискA

BизIIAчЕIIЕя тЕPMIIIrB

Фiтoтеpапiя - це poздiл клiнiчнoТ медицини, в oснoвi якoгo ле)кr.Iть зaстo-
с}'вaннЯ лiкapем-фaхiвuем фiтoзaсoбiв iз мeтotо лi-ryвaння тa pеaбiлir.auii хвopo-
гo, a тaкo'( пpoфiлaктики зaхBoP}oвaнь.

Iнфopмauiйва бaза фiтoтеpaпii - iстopивнa спaдщинa' фapмaкогнoзiя i
фiтoхiмiя, фiтoфаpмaкoлoгiя, пaтoмopфoлoгiя i пaтoфiзioлoгiя, бioфiзикa пси-
хoтеpaпiя, лiкapський дoсвiд.

Фаpмакorнoзiя - oднa з фapмaцевтич}tих нayк, якa вивчa€ лiкapськy си-
poBи}ry poслиннoгo i твapиннoгo пoхoд)liеtltlя' а тllкoж пpo.цyктIr iТ пеpвиннoi
пеpеpoбки.

Фiтoфаpмакoлoгiя - 
poздiл фaрмaкoлoгii, який вивяaс взaсмoдiro poслин

iii aкгивних iнгpедiеrгiв iз живими opгaнiзмaми.

Фiтoзасoби (aнгл. hеrbаl tnеdicinеs) - бioгенети.rнo сфopмoвaнi кoмплекси
aKтивttих iнгpедiсrrгiв рoслиrr, якi с мaксимaпьнo бio.цoстyпIrиМи л.гш opгaнiзr"ry
хвopoгo. B oснoвнoму uе неoбpoбленi бaгaтoкoмпoнентнi збopи aбo вI,tтяя(ки з

них (вoлнi vи спиpтoвi)' якi пpизнaualoтЬся y вiднoснo велик}тх ,цoзaх i мaють
пеpевЕDк}lo зaг:rль}тy дiro нa opгaнiзм (нaстoi, нaстoйки, нaпapи'' вiдвapи, нai, мa-
зi, екcтpaкти, сoltи' пoрoцIки). Фiтoзaоoби мox(yгЬ вкJIIoчaти нaпoвнювaч. Якrцo
лiкapський зaсiб дoдaткoвo мigгить xiмiчнo визнaченy aктивlly сyбстaнuilо -
сиtlтетич}ty спolryкy чи нaвiть видiлеrry з poслиннoТ сиPoвини pенoвинy, вiн нe

рoзгJIядaсться я к фiтoзaсiб.
Фiтoпpепapати - нa вiдмiнy вiп фiтoзaсoбiв вигoтoвляroться iз фiтoсиpo-

вини ulЛЯхoм екстpaкuii (гaлlенoвi пpепapaти), нaстyПl{oгo oчиlцeннJl (неoгaле.
нoвi пpепapaти) aбo вилЬенriJl oкPrмих спoJryк iз фapмaкoлoгiчнoю aкгивнiстrо
(фаpмпpепapaти poслиннoгo пoхoдrкенrrя).

Фiтoтеpапевтичний ефекг - oнiкyвaнa теpапевтичнa лiя лiкapськoi poс.
лини зa paхYнoк фopмyвaюrя фaрмaкoлoгiвItoгo вектopa у вгrлrивi iT aкгивних iн-
гPедlснтlB.

Бioлoгiчнo (фiзioлoгiннo' фapмaкoлoгiвнo) aкгивнi peчoвини МaютЬ
здaтнiсть вIIливaти нa бioлoгiчнi llpoцеcи в opгaнiзмi Та визнaчaютЬ теPaпевтич-
цv цiннigгь лiкapськoi poолиtlи.

Речoвинlr пеpBи}lнoгo мeтaбoлiзмy yгвop}o}oтЬся в yсiх живиx opгaнiзмiв
i вю.IroчaIоть бiлки, вyглевoди, лiпi.ци, нyклeiнoвi киcЛoTи, вiтaмiни i фepмeнти.

Peчoвини втopи}lнoгo метабoлiзlvтy yтBop}o}oться у вегgтaтивнo MaлoPyх-
ливих гpyп живих opгaнiзмiв - рoслин i гpибiв. a y твapин пoсryпaloTЬ paзoм iз
рoслиннoю iжею. Багaтo з l{иx м:lloтЬ здaтнigгь вппивaти нa piзнi системи й ор-
гaни Людини i твapин. Iх poзпo.ЦiляroтЬ нa тpи великi клaси: arrка.гloiди, теpпе-
нoiли (iзoпpенoiли), фенoльнi спo.Tyки тa ii пoxiднi. .{o oстaннiх вiднoсяться
такi вiдoмi Гpyпи, яI( куМaрини. флaвoнoши, ,ry.бильнi pечoвиI]и, noхi.uнi aнтpа-
ценy, .пiгвaни i лiгнiни, флaвoлiгвaни.



ФITOтЕPAIIIя як IIABчAЛьIIA,ЦисциПЛIl{A
У сyвaснiй клiнiчнiЙ мeдицинi poлЬ фiтoтеpaпij як кot\,lluleшlеIJтaрнoгo (пiп-

сил}o}oчoгo, дoпoвн}olo1loгo) мегo.ry пpoгpесивнo зрoстaс. I-[е зyмoвлeнo, нaсaм.
пеPед, незнaчнolo тoксичнiстю i бioлoгiчнoю безпечнiсттo лля opгaнiзмy бiль-
u:oсгi poслинниx зaсoбiв, a тaкoя( спeцифivними oсoбливoстями iх aкгивнoстi:
знaчнoю lшиpoтo}o тePaпeвтичнoгo спеlffpa. пoсгyпoвiстto нapoulyвaн}rя кпiнiкo-
фapмaкoлoгiннoгo ефeкry, кoмплeкснiстIo втrливy нa piзнi мехaнiзми пaтoлoгiч-
нoгo пpoцесy, вiднoонo llечaстими пPoяBaми нeгaтивних, зoкpемa' aлеpгivних
pеaкuiй нaвiть в yмoвaх ii тpивaлoгo зaстoсyBaння. I[i oсoбливoстi визнaчaють
poль фiтотеpапiТ тa iТ зaсoбiв y .IpIrвaлoMy aмбyлaropнoму лiкyвaннi пaцiсlггiв iз
хpoнiннишrи зaхBop}oвaнIuми' нa етaпi пiслястaцioнapнoгo вiДнoвлюваrrьнoгo
лiкувaння, a тaкoж y сaнaтoprro-кypopтtlих yМoBaх.

Bиклaдaння фiтoтеpaпii y виIцих Mе.цичних flatsчaльниx зaклaдaх oсвiти
Poзпoчaлoсь iз |994 poкry. Hинiulн,I }taвчaJIьIJa щoгpal,ra с yже тpетЬo}o. Hoва
пpoгpail{a з фiтoтеpапiТ Mar нa мgгi oб'сднaти B oднoмy Метoдич}loмy .Цoкyментi
зусltJlJUl теoPеTичttих i клiнiчних кaфелp, напpaвленi нa пiлгoтoвкy лiкapя зa-
гаJIьнoТ прaктики. Пpoгpaмa poзpoблеrra тaк, щoб Дaти Mo)кливiсгь сryлeнтaм
стapцIих кypсiв не тiльки зaсвoiти oснoвнi теopетиuнi aспекти фiтoтepaпii, a й
набyти гrpaктичниx нaвичoк if викopистaння B кol\|пЛeкснoмy лiкyвaннi на piз-
них eтaЛaх пaтoлoгiчItoгo llpoцесy, a тaкo)к реaбiлiтaшiТ xвopих.

Прoгpaмa з фiтoтеpaпii (кypс зa вибopoм) дlIя вищих ме.циЧних зaклaдiв
oсвiти Укpaiни III_IV piвнiв aкpeдитaц,ii склaдeнa для спецiальнoстей 7.l10l0l
..Лiкyвa.гIьнa спpaвa'', 7.ll0104 ..Педiaтpiя'', 7.1l0l05 ..Мeдикo-пpoфiлакгивнa

спpaвa'' rraпpямy пiдгoтoвки 1l0l ..Mедицинa'' вiдпoвiднo ,цo oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйниx хapaктеpисгик (oКX) i oсвiтньo-пpoфесiйних пpoгpaм (oПП)
пi.цгoтoвки фaхiвцiв, зaтBеPд)кених нaкa:}oм MoH Укpaiни вiд l6.04.03 p' Л! 239'
нaвч.UlЬtlим плaнoм, зaтBePдji(eним нaкaзoM MoЗ Укрaiни вiд 18.06.02 p. J\Ъ 221.
Bpaxoвуroни, щo rraвчaнtul зa цими спецiaлlьнocтями здiйснroсться пpoтягoм 6

PoKiв, бaзoвa меДичнa пi.цгoтoвкa тa кiнцeвi цiлi з дисцигшiн oднaкoвi' скJraденa
сдинa пpoгpaмa з фiтoтrpaпii д.пя зaзнaнeних спецiаrrьнoстей.

Згiднo з нaвчaлЬниI\{ IUI.lнoм' вIlвчeннЯ фiтoтеpaпii здiйснюсгься нa 4-r"ry
poцi нaвuaння. Пpoгpaмa кypсy зa вибopoм мiстить oснoвнi Poздiли срaснoi фi-
тoтеpaпii й poзpахoвaнa нa 30 ayдI{тoPl{их гoдин (пpaктиvнi зaняття) i 15 гoдин
caмoстiйнoi poбoти стyдr}rгiB (сPс).

Пpoгpaма Дисциплiни стpyкrypoвaЕa H^ 2 3пriстoвi мoлyлi. oбсяг на-
вчaльtioгo нaвaнтaження сry.Центiв oписаний y кprдитaх ЕсТs _ залiкo.
вих кpедитах' якi заpaхoByroться стyдентам пpи yспilшнoмy зaсвoсннi ними
il'o.цyля в цiлoп{y.

Bидaми нaвчaJIЬних зaнятЬ, згинo з IlавчaJtЬt{иM lrлaнoМ, с: а) пpaкгиuнi зa-
няття; б) сaмoстiйнa poбoтa с"ryдентiв.

Пpаrсгиннi зa}rяття з фiтoтеpaпiТ пPoвo,ц,ятЬся нa клiнiчних бaзax теpaпев-
тичнoгo пpoфiлю з демorrстpaцiсto хвopих вiдпoвiднo дo тeMатики зaнять. кгli-
нiчним aналiзoм стaнy xвoPoгo й пpизна'rенням фiтoтеpапii залежнo вЙ фaзи чи
gгaдii пaтoлoгiчнoгo пpoцесy, iндивiдyальнoТ реarгивнoстi.



Пiд чaс викJlaдaннЯ кypсy з фiтoтepaпii дoгryскaсться BI{есення змiн дo нa-
вча-пьнo.i пpoгPai4и з.rле)l{нo вi.l opгaнiзauiйних i технiчних мoяtливoстей вiдпo-
вiдних кaфeлp, aлe y цiлoмy ПoвllнеIt бyги викoнaний oбсяг вимoг iз дисциrшiни
згiд}lo з кit{цеBими цiJtяMи'

Зaсвoсння теми Ta змiстoвих мoдулiв кoнтpoлIoсться нa пpaктичниx за}lят.
тях вiдпoвiднo Дo кoнкPеТних цiлей. PекoмендyсгЬся зaстoсoвyвaти тaкi зaсoби
oцiнювaння piвня пiлгoтoвки сryлентiв: тестoвi зaBдaння' poзв'язyвaння сиrya-
цiйних зaдач.

Пiдсyмкoвий кollтрoль 3асвo€|lня MoДyля з.цiйснroсгься пiсля йoгo завep-
lUення. oцiнка успilшностi сryдеrrта з Дисциплiни с pейтингoвoк)' вистaвля-
eться зa бaгaтoбaльною шIкzlлolo й мaс вшзначеlllfя зa систеп{oю ЕCTS i rцка-
лoto' пpийItятoю в УкpаiЪi.

Oпис нaвчальнoгo планy з дисциплiни ..Фiтoтеpапiя'' ,цля стyДентiв
Me.Дичнoгo факyльтетy 3а спецlaлЬ}loстями

7.l10l0r ,,Лiкуво'lьна cnpава',,7.110104 ,,Ilediаmpiя',,7.110I05 ,,Mеduкo-

npoф iлaкпuЧна сnpава,,, кваlliф iкацiя 
- 

лiкаp

Cтpytсгypa
нaвчальIIoi
Дисциплiни

Кiлькiсть гoдин, iз них
Piк на-
Bчaння

Bud
кoнmpo.

лlI,

Bcьozo
zod/
кPе-

duпiв

Ауdumopнuх
сPс
(гoд)

Лeкцiй
(гoд)

Пpaкт.
3aнять
(гo.п)

4si1.5 0 30 15 4

Змiстoвий
мoдYль l

2l l4 пoтoчнии

Tемa l 3 2 пoтoчнии
Teмa2 J 2 пoToчrtии
Темa 3 _1 2 пoтoчI{ии
Tемa 4 J 2 tIoтoчtlии
Teмa 5 5 a пoтoчний
Tемa 6 J z пoтoчI{ии
Teмa'7 J 2 пoтoчl{ии
3мiстoвий
мoдvль 2

20 14 6 пoтoчнии

Tемa 8 3 2 пoтoчнии
Tемa 9 3 2 пoтoчнии
Tемa l0 э 2 пoтoчttии
Tемa l l J z I пoтoчнии
Tемa 12 з I пoтoчнии
Tемa l3 J a

1 пoтoчнии
Темa l4 I I пoтoчнии



Teмa 15 1 потoЧ}tий
Пiдсylикoвий
rиo.Цyльrrий
кoнтpoЛь:
пpаrсrиrнoi
пiдгoтoвки1
тroретичrroil
пiлгoтовки

4 0 7 ,, пiдсyм-
кoвий

Пpuлlimка, 1 кpедrтг ЕсTs - 30 гoд.
Aулrгopне нaBa}IтzDкrнЕI я - 66'7 уo, СPС - зз 'з %.

2. MЕTA BиBЧЕIlIlя HABЧAЛЬIIOI ДисциПЛIIIи

Мeгoю вивчe}IIlJI ,цисциплiни с фopмyвaння y сryДeкгiB цiлiснoгo yяBленriя
пpo МoжJrиBoстi, фopми i метo.ци фiтoтepaпii, poзyмiння ii мiсця i poлi в кoмп-
лeконolvfy лiкyвaннi' pеaбiлiтauii тa пpoфiлaкгицi.

Кiнцевi цLпi вuвнення ducцunлiнu
l. Bизнaчaти кrшoчoвi пotlятTя фiтoтеpaпii як к.lliнiчнoi дисцигшiни.
2. Tpaктyвaти взaемoзв'язoк мirк бioлoгiчнo aктивнItми pеvoвинaми лiкap.

cьких Poслин i ix фiтoтеpaпевтичt{иМи ефекгaми.
3. oвoлoдiти меToДикoю вигoтoвлення oсI{oBнI]D( лiкapських фopм iз poс-

лин i викopистaнняМ фiтoзaсoбiв.
4. Bибиpaтtl фiтoзaсoби загальнoi.цii тa зzrпе)Klto вiд наявних фyнкlioнaль.

них poзлaдiв y x.вopиx piзнoгo пpoфiлlo,

3. ЗМIсT ПPoгPA]uи

Змiстoвий мoryль |z ,,Заеanьна 
фimomеpaпiя''

Кoнкpеmнi цiлi:

- зaсвoiти визI]aченнJl фiтoзaсoбiв i фiтoпpепapaтiв, склaд iнфopмaцiйнoi
бaзи фiтoтеpaпii' вимoги дo лiкapськoТ poслиннoi сиpoвиtlи;

- aнaлiзувaти бioлoгiчнo aкгивнi pечoвини лiкapськиx рoслин в aспекгi lх
фiтoтеpaпевтинних ефекгiв;

- oвoлoдiти метoдикoto i тeхнiкoю вигoтoBЛeнIя пpoстЮ( лiкapських фopм
iз poслин (нaстoiЪ, вi.uвapiв, нaпapiв, мaшеpaтiв, нaотoйoк);

- BиписyвaтI{ pецепти збopiв, нaстoiв, вiдвapiв, нaстoйoк' мaзей з визнa-
чеtl}lям Дoзи фiтoзaсoбiв у .uopoслих, y пe.Цiaтpиннiй тa геpiaтpиvнiй пpaкгиui;

- Bикopиотoвyвaти oснoвнi пpzrвилa фopмyвaння фiтoкoмпoзиuiЙ.



Tavа I. Bизначевня фiтoтеpaпii., iT poль i мiсце в сy.rаснiй медицинi.
Iсropiя poзвПткy' opгaнiзаuiя тa зaгальнi питаllня фiтoтеpaпii

Oснoвнi теopетиvнi й мgтoдичнi aспеIсги сyvaснoТ немедикaментoзнoТ теpа-
пii тa pеабiлiтшIii. Caнoгенетичнi пpoцеои' iх склaдoвi чaстиItи (pестиryuiя, pе-
генеpaЦiя' кoмпeнсaцiя, дiяльнigгь iмyннoi систеIr.lи' мiкpouиpкyляцiя).
Morrсливостi вIrливy нa них y клiнiчниx yllroвzlх. Пoнятгя пpo tl{етoди
кoмгшемеrггapнoТ (пiлсилroю.roi, дoпoвнroroнoi) мr.цицини. Bизнaчення
ф iтoтеpа п ii як с клaдoвoi чaстин и кoМ плеN,rеI{тapнoi мe.цициt{ и.

oснoвнi iстopи.tнi етaпи рoзвIтгкy фiтoтepaпiТ. ii poль i мiсце в сyuaснiй лi-
кapськiй практицi. opгaнiзauiя фiтoтеpaпeвтиннoi допoмoги xвopим piзнoгo
пpoфirшо.

Tеt'lо 2. Мехaнiзми лiкyBaлЬrroгo впливy фiтoтеpaпii. Лiкapськi зaсoби
фiтoтеpaпii тa метoди ii зaстoсyвaння в лiкyвaннi, peaбiлiтaцii тa пpoфiлaк-
тицi

Iнфоpмauiйнa бaзa фiтoтеpaпii: iстopиuнa спапJllинa, фapмaкoгнoзiя i фiтo-
хiмiя, фiтoфapмaкoлoгiя' пaтoмopфoЛoгiя i пaтoфiзioлогiя, бioфiзикa, психoтe-
paпiя, лiкapський дocвiд. Cyнаснi уявЛeння пpo мехaнiзми дii фiтoтерaпiТ. Haй-
бiльrц ваlкливi Peзyльтaти нayкoвих .цoслiдясень щoдo oбrpyнryвaння
фiтoтepaпевтичIrих ефeKгiв.

Teма 3, Бiолoгiчнo аIсгивнi PeчoBини лiкаpських poсЛин i Тх значення
в oбумoвленнi фiтoтеpапrBTичllих eфeкгiв (1)

Бioлoгiчнa i фapмaкoлoгiянa хapaкгepистикa лiкapських poслин. Peчoвини
пеPвиltнoгo тa втopинIloгo tltетaбoлiзмy. Хiмiвнa пpиpo.цa аJrкaItoihiв, нaйбiльш
вiдoмi ii пpeдстaBники тa poслини' з яких Boни видiленi. Poолиннi тrpпенoiди:
eфipнi oлiТ, гipкoти, сaпoнiни. стеPoi.ци, фiтoекдизoни' вiтaнoлiди. Poслини, Щo
мigгять y свoемy xiмivвoмy ск.тIaдi фенoльнi пoхiднi (пpoстi фeнoльнi спoJIyки'
Ц.MaPиIiи' флaвoнoiли, T.lнiди, alrгpaЦенoвi спolryки, лiгн.aни, флaвoлiгнaни' лi-
гнiни).

Tе,lla 4. Бioлoгiчнo активцi peчoBиrrи лiкapських Poслин i i.х знaчення
в oбyмoвленнi фiтoтеpапевтичIlих ефекгiв (2)

Poслиннi глiкoзиди тa iх пpaкгин}lе зItaченItJI. Знaчення мiкpoeлeмекгiв y
rкитгедiяльнoстi лroдини. Пaтoлoгiчнi пpoцeси' пoв'язaнi з .цефiцитoм мiкpoeле-
мeнтiв. Poолини як нoсiТ мiкpoелемeнтiв. Poслини як.цoнaтopи вoдopoзнинниx i
)Iоpopозчинних вiтaмiнiв. Хapaкгеpисгикa сшlьнoдiroчиx pечoвиIl i poсrrинних
o'IPyг: .шкllлoiдiв, кyмaринiв, сеpЦевих глiкoзидiв тoщo. Oбмея<еl{ня в зaстoсy-
вaннi poс.ltин iз вкaзaнoro лiеro. Пpaвшla зaпoбiгaння oTPyень лiкapськими poс.
лиtt.ll,tи.

Tantа 5. Лiкapськi фopмп з poспr'ri. Bимoги дo лiкepськoi poслиннoi си-
PoBиви

oсoбливoстi екстparyвarrня бioлoгiчнo aктив}tих pечoвиtl piзних гpyп. Cтa-
Irдapти пoдPiбrrelrlrя poслиннoi сиpoви}tи. oснoвнi лiкapськi фopми з poслин iз



PiДким ,цисперсним сеPедoвищем (нaстiй, вiдвap, нanaP, мaцеpaт, нaстoйкa, eкс-
тpaкг, лiнiмеrгг), iз плaстиЧIIo.пpyЯGим сеpеДoвипieМ (мaзi, сyпoзитopii) тa тве-
pпi (пoporпки' гpaнyли' тaблетки). Пpaвилa BигoToBлеIlн,l тa викopистaI{I{JI нa-
сгoйoк, вiдвapiв, uaiв, нaпaрiв, лilсyвa-пьних Baнн y отaцioнapниx, aмбyлaтopнo-
пoлiклirriчних, сaltaтoptlo-кypoРтниx устaнoв€lx' a такoж y дoмаrшнiх yмoвaх' Фi-
тoзaоoби .ц,'Iя iнгaляц iй' пoлoокaltь i зoвн i ruньo гo зaстoсyв aI{шI.

Пoняття пpo oфiцинaльнi тa неoфiцинaльнi лiкaрськi Poслини i збopи. Ho-
NtrltкЛaт}Pa лiкapськoi cиPoвIrIrи pocлинtloГo пoхo.цlкенItЯ. Мeloди iлентифiкaцii
poслин. Bизнaченяя poслиннoТ лiкapськoТ сиpoвини. oснoвнi лpaвuлa збopy тa
зaгoтIBЛl лlкapсЬкиx рoслиrr.

TеLtlа 6. Cпoсoби Bикopистaння фiтoзасoбiв
Зaга:rьнi виn,loги дo пpoведеIlll;l фiтoт'еpалii. {oзyвaння фiтoзaсoбiв з€UlrЯtнo

вiд вiкy' Cпеuифiкa фopмyвaння zlлгopитN{y фiтoтеpaпii. oсoбливoстi зaсToсy-
вaння фiтoтеpaпiТ y пeдiaщиuнiй тa геpiaтpиннiй пpaктицi'

П oняття П Po apoм aтеp aпiro, фiтoдiсгетикry, ф iтoкo сМетику' ф iтoдизaйн'

Tulа 7. Пpияципи фoptиyвання фiтoкoмпoзицiй. Фiтoзaсoби зaгaльнoi
дii

Зaга-пьнi пi.цxoди дo фopмyвaння фiтoкoмпoзицiй' Poль хiмiчнoгo скJIa.цу
poслин y визнaненнi стpyсrypи фiтoкoмпoзицiй зaдaнoТ теpaпевтичнoi дii.

Зaгальнi вiдoмoстi щo PoслиI{и з a.цaпToге}Iнoro, iмунoмoJryJrroючolо тa де-
гI}?ативнo}o лiсrо. Лiкapськi poслини як джеpелa вiтамiнiв i мiкpoелементiв. Bи.
кориcтaнIlя фiтoзacoбiв з aнтиoксидa}Iтними влaстиB o стяМи.

oсoбливoстi фiтoдiегeтики пpи зaбpyлненнi нaвкoлиlltньoгo середoвищa
paдioaкгивними нуклiдaми. Рoслини. якi спpияroть Bиве,ценню pалioнyклiлiв з

opгalrlзI\,тy.

Змiстoвий мoДуЛЬ 2:,,Сneцiаltьно фimoпepаniя',

Кoнкpеmнi цiлi:

- iнтеpпpетрaти тa вpaхoвyвaти фiтoтеpaпевтивнi eфекги poслинниx зa.
сoбiB, щo }raйчagтirПе зaстoсoвyloTься в меди.rнiй пpaкгицi;

- aнaлiзyвaти клiнiчнi пpoЯви з.rx.BoplовaннJl тa фopмyвaти aлгoрllтМ 3a-
стoсyвaння фiтoтepaлiТ;

- пpизнaчaти фiтoзacoби зaftшЬtloi тa специфiннoТ,uii й залехtнo вiд нaяв-
них фyнкuiонzlльttих poзлaдiв y хвopих piзнoгo пpoфiлro.

Tеltltl 8. Зaгальнi пpинципи зaстoсувaння фiтoтеpaпii'' Пoказaння
та пpoтипoкaзaння дo вI(Jrючення фiтoзасoбiв y кolt{плексIlе лiкyвавня хвo-
pих piзнoгo пpoфiлto

Пoкaзaння тa пPoтипoкaзaннЯ .цo вкJIIoченItя фiтoзaсoбiв y кoмгuleксне лi-
куBztннl| xBopиx piзнoгo пpoфirпo. Пpинципи зaстoсyвaння фiтoтерaпii: етaп-
нiсть, кoмплекснiсть (непрoтиотaвлення фiтoтеpaпii iнrпим мeтo,цaм i зaоoбaм),



сиgгемнiстЬ' iндивiдyaлliзaцiя, щива-пiсть i безпеpеpвнiстЬ' Iloglупoвicть, безпеv-
}tlстЬ.

Tцla 9. Фiтoзaсoби в кol}'пЛeкснoму лiкувaннi та медиsнiй pеабiлiтаuii
хBopих iз пaтoлoгiеlo дихальноi системи

oснoвнi гpyпи лiкapських poслин зa iх теpaпевтичним вI1ливoм нa диxaльнi
шrлях.I,.t: arrтимiкpoбнi, вiлxapкyваrrьнi, пoтoгiннi тa rкapoзния<yвaльнi' спaзмoлi-
тинвi, гiпoсенсибiлiзyвaлънi та пpoтизaпaльнi- Метo.ци aеpoзoльфiтoтеpaпii в
кoмIlпекс|lolr{y лiкyвa}rнi зaхвop}oвaяь oргaнiв дихaнI{я. Фiтoтеpaпiя тIPи гoсTpих
pеcпipaтopних зaхвoPюBaннях Ta yPФкеннях веpхнix iцихаJrЬних шляхiв (pинiт,
тoнзилiт' фaрингiт, лapингiт). Метoди i зaсoби фiтoтеpaпir в кoмI1лекснoму лi-
кyвaннi та pеaбiлiтaцii хвoрих нa пнeвмoнiro заJIеЯ(нo вiд cгaдii зaп€UtЬt{oгo t]po-
цесу. Bикopистaltня фiтoтepaпii пpи хpoнi.lних неспеЦифiuних зaхвoP}oвaннJIх
легеt{ь.

Tецa 10' Фiтoзасoби в кolr,Iплrкснoмy лiкyваннi тa мe.цичнiй pеабiлiтa.
цii хвopих iз пaтoлoгiсro сepцевo-судиtlнoi систeми

Хapaктеpистикa лiкapських poслин aнгioпPoтеКГopнoi. кapлioпpoтекгoрнoi..
pеryлюroнoi тoнyс cyдин (при apтеpiaлrьнiй гiпер- тa гiпoтензii), гiпoлiпiдемiв-
нoТ, гiпoкoаryляцiйнoi та сечoгiннoi дii. Мiсце фiтoтеpaпiТ B кoмппrKcнolтy лiкy-
вaннi apтеpiarrьнoi гiпеpтензii.

Poль poслинних зaсoбiв v зaпoбiгaннi пpoгpесувaнI{ю aтePoокJlеpозy. Фiтo-
зaсoби B кoмruteконoмy лiкyвaннi хpoнi.rнoi irцемiчнoi хвopoби сеpru. Мiоuе фi-
тoтеpапii в peaбiлiтauif xвopих нa iнфapкт мioкap.пa тa gгaбiльнi фopми стeнo-
кapдiТ. зaстoсyBaння фiтoзaсoбiв у xвopих iз хpoнivною недoстaтнiст}o кpoBo-
oбiry i пoрyIлеlttlЯми сеPцеBoгo PитМy.

Taпа ]1. Фiтoзaсoби в кolиплeкснoму лiкyваннi тa ме.цичнiй pеaбiлiта-
uii хвоpих iз патoлoгiсro opгaнiв тpавлеtlllя

Фiтoтеpaпевтичнa системаTизauiя poслин зa Tипoм li дii на opгaни трaв-
лення: тi' щo збyддgлотЬ aпeTиT i стимулroютЬ секPeгopl{y фyнкuiro тpaвнoгo
каIrа.rry' прoтизaпaлЬнi, oбвoлiкаrovi, пpoнoснi, антидiapейнi, гaзoгiннi (кapмiнa.
тивнi), гепaтoпpoтrктopнi, жoвнoгiннi, глистoгiннi, спaзмoлiтиннi, pеrенеpaтop-
нi, гiпеpкoaryлroвaльнi (кpoвoспиннi) тa тaкi, щo pеryлIоIoTь tlllry}rкoвy гiпеpсек-
Pецlю.

Фiтoтеpaпiя в кoмплrкснoму лirсyвaннi зaхBoрюBaнЬ цUryнкa i киu.lеuнику,
пaтoлoгiI гепaтoбiлiаpнoi сиgгeми i пiдцrггyнкoвoТ залoзи. oсoбливoстi зacтoсy.
вaння фiтoтepaпii пpи зaхвoploвal{rrях opгaнiв тPaвЛенIrЯ y дiтeй тa oсiб пoхилo-
гo вiкy. Фiтoзaоoби, щo викopистoByютЬ пpи гельмiттгoзaх. ФiтoтеpaпЬ в кoм-
плексIloмy лirсyвaннi гемoporo.

Telпa 12. Фiтoзaсoби B кolttlUlrкс}loмy лiкуBаIrнi та ме.цичнiй peабLпiта.
цii хвopпx iз патoлoгiсro ниpoк i сечoвивiдниx шrляхiв

Лiкapськi Poслини пpoтизaпaлЬ}toi, оeнoгiннoi, опaзмoлiтичнoI тa ypoлiтич-
нoi дiТ, a тaкo'( л.ти pеryляuii сoЛьoвoгo oбмiнy. Iх зaстoсyвaн}rя при зzlхBopto-



вaнIUD( I]иpoк i сечoвивiдI{I{х цDIяхiв. Miсце фiтoтеparriТ в кoмIrлeкснoil.fy лiкyвaн-
нi тa pеaGiлiтa.uii xзopиx нa пiоloнефpиТ, цистl{г' рsтpшг, оe'roкaм'янy хвoрoбy.

Tavа l3. Фiтoзaсoби в кonrплекс|loму лiкyваннi та меДичнiй pеaбiлiта-
цii хвopих iз фyнкuioнaльними Poзла/ца}rи неpвoвoi системи

Лiкapськi poслини 3 сеДaтивIlими, тoнiзyю*rи}tи' IlooтPoпllими' aнтидепpе-
сaнтltими' нopма.тliзyюними сo}l i аrrтиеметlтчt|иМи влaстивoстями тa ix зaстoсy-
BaннJl в лir<yвaннi фyнкuioнaльних poзлaдiв нepвoвoТ дiяльнoстi, псl{хoBегетa.
тив}lих син.Цpoмiв. oснoвнi пpинципи фopмyвaння фiтoкoмпoзиuiй залеltнo вiд
клiнiчнoТ симtТгoмaтики i психoтипoлoгiчнoгo стaтyсy хBopoгo. Зaстoсyвaняя
фiтoтepaпiТ в медивнiй pеaбiлiтaцii хвoрих з yPzDкеIrIUIМ пеpифеpиuнoi тa
цеrrтРaльrroi нepвoвoТ cистrм.

Taпа ]4. Фiтoзaсoби в кoмплексlloму лiкyвaннi та медичнiй рeабiлiта-
uii хвopих iз дeякими енДoкpиIlниМи poзладаMи

Лiкapськi рoслини гiпoглiкемiчнoi, тиpеoтpoпнoi дii, щo Pеryл}o}oТь ме}lст-
pуaльний цикJI' лaктoгiннi тa тi, щo зниlкy}oтЬ ilпетI{т. Зaстoсyвaння фiтoтеpaпii
в кoМплекcнotvty лilryвaн}ri lryкpoвoгo дiaбеry, зzIхBopюBaнЬ щитoпoдiбнoi зaлo-
зи, кJliМaктеpичнoгo синдpoмy' iмпoтенцi[, гiпoгa:laкгiТ тa olкиpiння

Tелlа 15' Фiтoзасoби пpи деяких захвoрюBаннях тa yrцкoдженнях rшкiри
Лiкapськi Poслини гiпoсенсибiлiзувfu'rьIroi тa пPoTr,IзaIriIЛьнoi; анTиМiкpoб-

нoi' pег€tlеpaтoрнoi' тoнiзyroчoТ тa кеpaтoлiтиtнoТ дii. Фiтoтеpaпiя в кoМплекс.
нotvfy лiкyвaннi )киpнoi тa сyхtlT себopеi, пioдеpмii, .цеpМaтитiB. Зaстoсyвaння фi-
тoзaсo6iв пpи тpaвMaTичItих yIIJкo/],кeнняx (пopiзи, caпнa) Ta olliкax шкiри. Кoс.
мgтичний .цoглllд зa rшкiрoro з викopисTaнням фiтoзaсoбiв.

4. OPI€IITOBI{иЙ тEMAтичний плдн пPAкTичIIиX зAIIПTь
Ns
зlI1

Tемa Кiлькiсть
гoдин

Bизнaчення фiтoтеpaпii, ii poль i мiсце в cy.raснiй медицинi.
Iстopiя poзвиткY. oDгaнiзaцiя тa зaгшlьнi питaнIIя tbiтoтеоaпii

2

2 Мехaнiзми лiкyBaлЬнoгo Brrливy фiтoтеpaпiТ.
Лiкapськi зacoби фiтoтеpaпii тa метoди ii зaстoсyвaннJl B лiкy-
вaннi, pеaбiлiтaцii тa пpoфiлaктицi

2

3 Бioлoгiчнo aктивнi pеЧoви}lи лiкapських poслиIl i rх значення
в oбyмoвЛеннi фiтoтеpaпевтични)( ефекгiв ( l)

z

А Бioлoгiчнo aКгивнi prчoвини лiкapських PoсдиI{ i iх знaчення
в oбyмoвлеt|нi фiтoтеpanевтичник ефекгiв (2)

2

5 Лiкapськi фopми з poсЛиIt. Bимoги дo лiкapськoi pocлиннoi
сиpQBи1lи

2

6 Cпoсoби BикopисTaIlIlя фiтoзaоoбiв 2
a

l0



8 Зaгальнi принципи зaстoсyBal{нJl фiтoтepaпii. Пoкaзання тa
IlрoтиIloкaзaннJl дo вкJltoченrrя фiтoзaсoбiв y кoмплeксне лiкy-
вaннЯ хвopих piзнoгo пpoфiлю

Z

9 Фiтoзaсoби в кoмIlлексItoмy лiкyвaннi тa ме.цичнiй реaбЬiтaцiТ
хBopих iз патoлoгiсю .цихaльнoi систеМи

2

l0 Фiтoзасoби в кoмплексItoмy лiкyвaннi тa медичнiй peaбiлiтaцii
хвoDих iз пaтoлoгiеro оеDцеBo-сvдиtlнol системи

L

l1 Фiтoзaсoби B кoмrlпексHol'тy лiкувaннi тa мeдиuнiй pеaбiлiтaцii
хвoDl]x lз пaтoлoпrlo oDгalllв тDaвнol системи

z

T2 Фiтoзaсoби в кoмпЛекснoму лiкувaнн
хвopих iз пaтoлoгiсro ниpoк i сечoвив

Tа I\,rе,пичн lЙ pеaбiлiтauii
дних пrляхiв

2

IJ Фiтoзaоoби B кoМIUIекс}loмy лiкyвaннi тa мединнiй peaбiлiтaцiТ
хвopllх iз функцioнaлЬними DoзлaДaми ItеDвoBol системи

2

l4 Фiтoзaсоби B кoмIlлексI]olrу лiкyвaвнi тa мединнiй pеaбiлiтацii
хвopих I з .цеякиМи ендoкpи}l}tиI\4и p oзлa.цaМи

15 B икop истaння ф iтoзaс oбi в пpи дея ких зzt.\вop}o в aIIIUix тa
].fllкojl)кенIIJIх IIlKlDи

16 Пцсylrlкoвий мo,цyльний кollTpoлЬ 2

Усьогo з0

5. OPI€IITOBIIиЙ пЛAIt сAIl{oCTIйнoi PoБoTи сTУДEIITIB (сPс)

Nq
зlл

Teмa Кiлькiсть
гo.цин

Bид кoнтpoлю

l Пiдгoтoвкa дo пPa}ffиЧних зaняТь 
-теopеТичнa пrДгoToвкa Ta зaсвoсrtня

ITDalоичних }taBичoк

1l Пoтoчний конт-
poЛЬ нa ПPaкTиЧ-
них зaIUIттях

2 Iндивфa-гrьнa CPC: }taписaннJl тa
дoповiдь кypсoвoi рoбoTи з фiтoте-
paпii

2 Пoтoчний коrrт-

рoлЬ нa пpaктиЧ-
IlvIX зaIIятtЯX

3 Пiдгoтoвкa дo пiдс1,ъ,tкoвoгo мo.цyЛЬ-
Iloгo кoнmoJIIo

z Пiдсyмкoвий мo-
.ЦvльниЙ кoнTDoль

Усьoгo t5

6. IIЕPЕЛIк пиTAIIЬ ДЛя ПIДгoToBки сTУДЕIITIts
.цo ПIДсУMкoBoгo MoДУЛЬIIoгo кoIITPoЛIo

Змiстoвий Jvro.цуль | z,.Заzальна фimomepаniя''
1. Caнoгенетиннi пpoцеси, iх склaДoвi чaстиItи. Мoя<ливoстi вплиBy нa них

y клiнiнниx ).мoBЕlх. Пoнятгя пpo метo.ци кoМIlлементapнoi (пiдсилroroнoi, Дo-
пoвнrоюнoi) медицини.

2. Bизнaчення фiтoтepaпii, ii poль i мiсце в сy.raснiй лiкapськiй пpaктицi.
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3. Iнфopмaцiйтнa бaзa фiтoтеpaтliТ: iстopиvнa спaдщинa, фapмaкoгнoзiя тa

фiтoхiмiя, фiтoфapмaкoлoгiя, пaтoмopфoлoгiя i пaтoфiзioлoгiя, бioфiзикц Пcl,,|-

хoтерaпй, лiкapський Дocвiд.
4. Пolrяття пpo фiтoзaсoби i фiтoпpепapaти.
5' Меxaнiзми лiкyвaльнoгo вrrливy фiтoтерaпii.
6' Бioлoгiчнo aктиBl{i pечoвини лiкapських poолин. Pечoвини первин}toгo тa i

втoриннoгo мeтaбoлiзмy.
7. Xiмiчнa пpиPoдa aлкaлolдiB, нaйбiльш вiдoмi ii пprдстaвники тa рoсли-

ни. з якиx вoни ви.Illлrнr.
8. Poолиннi теpпенoiди: ефipнi oлiТ, гipкoти' сaпoнiни, стеpoци, фiтoекди.

зoIlи' BlтaнoЛlди.
9. Poолини' п1o мiстять y свo€мy хiмiннoмy ск.тraдi фeнoльнi пoxiднi (пpoстi

фeнoльнi спoJryки' кyмapиrrи' флaвoнoши, тaнiди, aнтpaЦeнoвi спolryки' лiгнaни,
флaвoлiгнaни, лiгнiни).

1 0. Pocлиннi глiкoзиди тa ix пpaкгиullе знaчення.
l l. Знaчeння мiкpoелементiв y життелiяльнoстi л}oдини. Пaтoлoгiннi пpо-

цrси, пoв'язaнi з дефiur,rтoм MiкpоrлeМeнтiв. Poслини як нoсiТ мiкpoелементiв.
12. Poслини як дoнaтoPr,r вoдopoзчинних i lсиpopoзчиtlних вiтaмiнiв.
13' Aдamoгеtlи PoсЛинHoгo пoxoд'(е}l}tя-
14. Poслиннi iмyнoмoдyлятopи.
l5. Лiкapськi poслини з дегI}?aтивI{иMи влaстивoстями.
16. Лiкapськi Poслини з aнтиoксидaнтниMи вЛacтивoстями.
l 7. Лiкapськi poслини з oтpyйними i сильнoдtroчиМи влaстивoстями.
l8' Лiкapськi фopми з рoслиl.l.
l 9- Tеxнoлoгiя вигoтoвлення лiкapських фopм iз piдким дисперсниМ

оереДoBищеМ (нaотiй, вiдвap, нaпaр, МaцеPaт, нaстoйкa, екстрaкт' лiнiмeнт).
20. Tехнoлoгiя вигoтoвлення лiкapських фopм iз плaстичнo-пpyжниМ .цис-

пеpсним cеPедoBиIIIeм (мaзi, сyпoзrгopф тa тBеp.циx (пoporлки, гpaЕyли' тaблgг-
ки).

21. Cпoсoби BикoPистaннJl фiтoзaсoбiв.
22. \oзувaння фiтoзaсoбiв зaJrежнo вiд вlку.
23. Зaгшьнi пpиtlцI{пи тa виМoги дo фiтoтepaпii. Cпецифiкa фopr"ryвaння

.lлгopитIvfy фiтoтеpaпii.
24. oсoбливoстi зaсгoсyванrrя фiтmеpaпiТ y пeдiarpиsяiй пpaкгиЦi.
25. oснoвнi пPиHципи фopмyвaнru фiтокoмпoзиuiй.

Зм iстoвий I}ro.цyл Ь 2 з,, С n е цiаль н а ф imomеp аniя,'
i. Фiтoзaсoби з aнтимiкpoбним ефектoм пpи пaтoлoгii дихальнoi системи.
2. Фiтoзaсoби з вiпxapкyвltльllим ефекгoм.
3. Пoтoгiннi тa lкapoзниясyвaльнi фiтoзaсoби.
4. Фiтoзaсoби з гiпoоeнсибiлiзyвальним i пpoтизaпaльним ефекгaми.
5. Фiтoзaсoби з aнгioпpoтектopl{им ефекгoм.
6. Фiтoзaсoби з кap.uioтpoпним ефекгoм.
7. Фiтoзaсoби' щo PеryJшоIoть тol{yс су.цl{н пPи aщepiaльнiй гiпеpтeнзiТ тa

гiпoтензiТ.
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8. Фiтoзaсoби з гiпoлiпi.цемiчним ефекгoм.
9. Фiтoзaоoби з сечoгiнним eфекгoм.
10. Фiтoзaсoби' Щo pеryлюIoтЬ cекpeтopнy фyнкuiro тpaвнoгo кaнaпy.
1l. Фiтoзaсoби з пPoнoс}lим eфeкгoм.
l2. Фiтoзacoби з aнтидiapейним ефекгoм.
l3. Фiтoзaсoби з oбвoлiкaroним ефектoм.
l4. Фiтoзaсoби, щo викopистoвylотЬ пpи мeтеopизмi.
l 5. Гепaтoпpoтектopи Poслиннoгo пoxoдхeнвя.
l 6. Фiтoзaсoби >кoвчoгiннoi дili.
l7. Фiтoзaсoби з спaзмoлiтичним Ta ypoлiтиvним ефектaми.
l8. Фiтoзасoби з седaтивtIим i снoтвopним ефeкгaми.
l9. Фiтoзaсoби з нooтPoпним, тoнiзyюним i aнтидепpесaнтнl.lм ефекгaми.
20. Haйвaя<.пивirui фiтoкoсметичнi зaсoби.
2l.oснoвнi пPI{Iтципи зaстoсyBaнн,l фiтoтepaпii у кoмIlлексtloмy лilсyвaннi

тa ме.цичнiй реaбiлiтaцii xвopl,гх iз пaтoлoгiero диxa.льнoТ систeМи.
22. oснoвнi пPинципи зaстoсyвaнrrя фiтoтеpaпii y кoмплrкснoмy лiкyвaннi

тa медичнiй pеaбiлiтauif хвopих iз пaтoлoгiero сеpцевo-сyдиннoi системи.
23. Bикopисгaння фiтoтepaпii пpи деяких зaхвoPювaннях poтoвoi пoPo)к}lи-

ни.
24. oснoвнi пpиIrцI{пи зaстoсyв.lJ{Itя фiтoтеpaпii y кoмплeкснoмy лiкyвaннi

тa медичнiЙ pеaбiлiтauiТ хвoрих iз пaтoлoгiетo oргaяiв тpaвнoi систeМи.
25. oснoвнi пPиIrципи зaстoсyвaнЕя фiтoтеpaпii y кoмIUIексIroмy лiкyвaннi

тa мe.цичнiй pеaбiлiтauiТ хзoplо( iз пaтoлoгiеlo ниpoк i cечoвивiднlо< tцляxiв.
26. oснoвнi пp}rнципи зaстoсyвalrця фiтoтepaпii y кoмIrлекснoмy лiкyвaннi

тa медичнiй pеaбiлiтaцii хвopих iз фyнкцioнaпьниМи poзлaдaми неpвoBoТ систe-
ми.

27. oснoвнi пpинциItи зaстoсyвaння фiтoтеpaпii y кoмIlлекcнoмy лiкyвaннi
тa ме.цичнiй pеaбiлiтaцii хвopr,rх з еtrдoкpиннoto пaтoлoгiеro.

28.3aстoсyвaння фiтoтеpaпii пpи деякиx зaxвoploвaннях тa yцrкoдlженrшx
Iuкlри.

29. Фiтoтеpaпiя в кoмгшекснoмy лirсyвaннi диотpoфivнoi пaтoлoгii oпoPнo-
pщoвoi сисTеI\{и.

7. ПЕPEЛIк пPAктичIIих lIABиЧoк' якиMи пoBиHЕIt
BoЛo.цITI{ сTУ.цЕIIT

3м i стoвий I}r oДyль | z,, З az ulьн a ф imo mep а n iя''
l. Bизнaчaти oсвoвнi пoкtвaнrrя тa пPoтипoкЕrзaнЕя ]Io зaстoсyвaннJl

фiтoтеpaпii.
2. ПPoвoдlrги сnецiaпьне к.гriнiчнe oбсте>r<eння xвoPtD( i oбгpyнгoвyвaти

мo;кrrивiсть зaстoсyвaння фiтoзaсoбiв i фiтoпpепaрaтiв.
3. Bизнaчaти гpyпoвy нaлежнiсть лiкapськиx зaсoбiв PoсJIиннoгo пoxo.

д)кенIrя згiднo з cyчaсними клacифiкaцiями.
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4. Пpoвoдити oснoвнi тeхнoлoгiчнi oпеpaцii з вигoToBпеIl}tя вo.цних витя-
lкoк iз лiкapськoТ poслaннoi сиpoвини (нaсгoi, вiлвapи, нaлapи' мaцеpaти).

5' Bизнaчaти дoзи фiтoзaсoбiв y лopoслих' y педiaтpичнiй i геpiaтpивнiй
пpaктицl.

6. Bикopистoвyвaти oснoвнi прaвилa фoprvryвaння фiтoкoмпoзицiй з метorо
paцioнaпьнoгo признaченн,l фiтoтеpaпiТ.

7. Bибиpaти неoбхiдrri фiтoзaсoби, BиIIисyвaти pецепти при признauеннi
xBopиМ з oснoвниМи пaтoлoгiчними синДрoМaМи збopiв, нaстoiЪ, вiлвapiв, нa-
сToйoк' MaЗей,

3мiстовий MоДyЛЬ 2z,, СneцioLtьнa фimomеpаniя''
1. BикopистoByвaти пеpелiк oсttoвнI{х фiтoтеpaпевтиuних ефектiв i фiтo-

зaсoбiв, якi iх зyмoвлroroть.
2. Пpoвoдити вибip неoбxiдних лiкaрських pocлин (зaгальнoi дii тa за,.Iея(-

нo вiд нZUIBI{их фyнкцioна;rьних poшaдiв) дrrя фopтrтyвaння фiтoкoмпoзицiй у
хвopих iз пaт oлoгiсro .цихa.пьнoi систеMи

3. Пpoвolити вибip необхiДних лiкapськиx poслиI] (зaгa-rrьнoi Дii тa залеж-
нoi вiд нlulвних фyнкцioна:lьних Poзлaдiв) для фopмyвaння фiтoкомпoзиuiй у
хBopих iз пaтoлoгiсro сеpцевo-оу.цинноТ систем и.

4. Пpoвoдrrги вибip неoбхiдних лiкapських poоли}r (зaгaльнoi дii тa зале>к-
нo вiд нaJIBниx фyнкцioнaльниx poзлaлiв) длrя фopмyвaння фiтoкoмпoзицiй у
xвopl{х iз пaтoлoгiсro opгaнiв тpaвнoi систеМи.

5. Пpoвoдити вибiр неoбхiдних лiкapсЬк]D( Poсли}l (зaгаrrьнoi дii тa зaлеяt-
нo вЦ н.Ulв}Iих фyнкцioнальних poзлaliв) дlя фopтшувaння фiтoкoмпoзицiй у
хBopих iз пaтoлoгiсro ниpoк i сечoвивiдниx rшляхiв.

6' Пpoвoдити вибip неoбхi.цних iriкapcьких рocлин (зaга-пьнoi дii тa за-пеrк-

яo вiд нa,lBtiих функuioна-ltьних poзлaлiв) длш фopмyвaння фiтoкомпoзицiй у
xвoрих iз фyнкuioнaлЬниМи poзJlaдaми Ilеpвoвol систеМи.

7. Пpoвoдити вибip неoбхi.цних лiкapоьких poслиrr (зaгaльнoТ дii тa зaлеrк-
нo вi.ц нiUIBних фyнкцioна:lьних Poзлaдiв) для фopпryвaння фiтoкoмпoзицiй у
xBopих з rндoкpинtloto пaтoлoгl€Io.

8. ФoPlvtи кoIITPoЛIo

Фopми кoнтPoлro i системa oцiнroвaння з.цiйснroються вiдпoвiднo.цo вимoг
пpoГpaми Дltсциплiни тa lнстpyкlii пpo системy oцiнювaння нaвчaльнoТ Дiяль-
нoстi сryде нтi в пpи кpедитнo -мo.Цyлънiй системi opгaн iзauii нaBч аJ'l ЬIto|.O Лpoце-
сy' зaTвеPд)кенoi МoЗ Укpaiни (2005).

Oцiнка за мoдyлЬ визItачасться як сy}ra oцiнoк пoтoчнoТ навчальнoi
дiяльнoстi (y балaх) та oцiнки пiдсyмкoвoгo iltoДулЬrioгo кoнтpoлю (у ба.
лах), якa вистaвля€тЬся пpl{ oцiвroвaннi теopетичних знaпь i пpактичних
tiавичoк вiдпoвiднo дo пеpeлiкiв' визнaченItх пpогpaмoю Дисциплiни.
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Рoзпoдiл бaлiв, якi п.to2к!.ть набpaти сryдeнти

Ns
зlл

Пoтoчне тестyвaн}rя Кiлькiоть
бaлiв

I Змiqгoвий мo.ryль l
Tемa l
Tемa 2
Tемa 3

Tемa 4
Teмa 5

Teмa 6
Tемa 7

7
7
7

7
'7

7
7

z Змiстoвий ьroдyль 2
Tемa 8

Tемa 9
Tемa l0
Tемa 1l
Tемa 12
Tемa 13
Tемa 14
Tемa 15

7
1

7

1
'l

'7

Mаксll,uальна кiлькiсmь бoлiв за nomoчне mеclnувaня 105
Iнduвidvaцьна СPС 15

P аз oлl з,ll i c moвi м odул i 120
П i D с уl',t к o в u й .v odул ь н u й к o н m p oл ь' v rn o.мv ч u сл i : 80

nDакmuчнol nlo?omoвкu
mе opemuчнot nidzomoвкu

Усьoгo 200

Пpшмimка. Пpи зaсвoеннi теми за тpaдиuiйнoro системoro cryДeшry IIPуI-

свoюютЬся быlуt..,,5'' -7 бaлiь,
Maксимaльнa кiлькiсть бaлiв зa пoтoЧI{y нaвчЕrльI{y дiяльнiсть стy.цеЕIтa - 12o
балiв. Cryлеrrг дorryскaетЬся дo пiдсyмкoвoгo мo.ryлЬнoгo кoI{гPoJIro зa yмoви
викoнaн}rя виМoг нaвчzlльнoТ пpoгpaми тa в paзi, якЦo зa пoтoч}Iy н.lвЧЕlлЬнy дi-
яльнiсть вiн нaбpaв не Меtllllе 45 бaлiв ([7+8] . З). Пiдсyмковий мo.ЦyльниЙ кoн.
тpoЛь зap.Iхoвyrться gryденry, якrцo вiн нaбpаз нr менIIJе 50 бaлiв iз 80.

Mакctlлlальна кL'Iькicmь 6oлiв, щo npucвotoсfrlьcя cmуdeнmам npu заcвoeннi
кoЭtснoеo '+lodуля (залiкoвozo кpedumу) - 200' у moлlу чuслi за notnoЧну навчаЛь-
ну diяltьнicmь ' I20 (60 %o) бшtiв, за pеЗульmа,nсLмu лtodульнozo nidcу.t'lкoвozo
кoнпPoлro - 80 (40 %o) балiв.

Пomoчнuй кoнmpoль здiйснroсться цa кo)оioмy пPaктичIroMy зalrятгi вiдпo-
вiднo дo кoнкPrтниx цiлeй з кoя<нoТ теми. Пpи ouirтroвaннi нaвчa.пьнoi.цiяльнoстi
сгyдентiв tlеoбхi.цнo нaдaвaTи пеpeвary стal{дapтизoвaним метo.цaм кoнтpoJIIo:
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тefiувaнню' стрyKrypoBaниIv{ письмoBим poooтaм, стPук.тypoвaнolfy зa пpoцe-

rypoю кoHтPoл}o пpaктичних нaвичoк в yмoвzlх' щo нaблия(енi дo peа-rrьних.

Пpи зaсвoсннi кo>кнoi теми мo.щyля зa пoтoчHy нaвчirлЬ}fy дiяльнiсгь сry-
дентy вистaвJUIIотЬся oцiнки зa 4-бa,чьнoю тpaдицiйнo}o ш]к!Uloю, якi пoтiм кон-
веpryrоться у бaли зaлежtlo вiд кЬькoстi тем y мo.Цyлi. У пpoгpaмi булa зacтoсo-
вaнa такa систеМa кoнвеpтauiTтрaдицiйнoT системи oцiнки у быlu..

TpаduцiЙна оцiнко Кoнвеptnацiя у бoлu

"5" 7

5

J J
*2' 0

Mаксимальна кiлькiсть' якy Мo)l(е набpати сryДrнт при вивvеннi мо-
дуЛя' .цopiBнюс 120 бaлам. Boнa виpaхoвy€ться rшJulxoм мIlo)ке}'ня кiлькoстi
бa-тriв, щo вiдпoвi.цaють oцiнцi ..5'', нa кiлькiсть тем y мoлулi з Дoдaвaнням бa'.liв
зa iндивi,ryaпЬнy сaмoстiйнy poбory.

Miнiпraльна кiлькiсть бaлiв' якy мorсе нaбpaти сry.цеtlт пpи вив.rеннi
]l'оДyля' виpaхoByстЬся llIJUIxoм [\4нo)кeннЯ кiлькogгi балiв, щo вiдпoвiдarоть
oцirrцi ..з''' нa кiлькiсть тем y мoдyлi' тoбтo 45 балiв.

Оц i н ю в a н н я i н d uвiфал ьн oI с алl o c m i йн o:i p oб omu c mуd е н m i в (i н duв i dу ал ь н uх
завdань)'

Кiлькigгь бшiв зa piзнi види iнlивi'ryальнoi сaмogтiйlioi poбoти стyдентa
(СPС) за-тlехсll.гь вiд iТ oбсяry i знaнимoстi, rrле сyмapl{o Irе бiлЬш]е 15 бaлiв. IJi
ба,пи дoдaroтЬся дo сyми бa-rriв, нaбpaних стyдеIrToМ зa пoтoчну нaвuа-гlьнy .Цi-

'UlЬlIlстЬ.oцiн loв ан ня с а.+locmiйнoI poбomu :

oцiвroвaння сaмogгiй}roi poбoти сry.центiв' якa пepедбaвенa в темi p:rзoМ з
ayдитop}roю poботo}o, здiйснюgгЬоя пiд чaс пoтoчI{oгo кol{Тpoлю теми нa вiдпo-
вi.цнoМy ay.цитop}loMy зaняттi'

Oцiнroвaння тем, якi винoсятЬся лицrе.цпя сaмogгiйнoipoбoти i }te Bхoдять
дo тем ay,цI4тopних нaвчilльIlиx зaНЯтЬ' кo}rтpoJlloсться пPи пlдсyмкoвol\,{у n4o-

дулЬнoМy кoнтPoлl.
П idсу.мк oвuй к o н mP oль :

Пi.uсyмкoвий мoДyльний кoнтpollь здiйснloстьcя пiсля зaверше}lня BиBчeн-
ня всiх теМ Мo.цy-пя нa остaнньoмy кo}lTpoльнoмy зaняттi з MoДyJrя.

.[o пi,aсyмкoвoгo кo}tтpoЛю дoгryскaютЬся сTудeнти' якi виконали всi види
poбiт. пepелбaченi нaвчaльнo}о прoгpaмo}o, тa пpи вивненнi Мo^цуЛя набрaли не
Meншy зa мiнiMaльнy кiлькigгь бaлiв.

Фopмa пpoведel;ня пiдcyмкoвoгo МoдyлЬнoгo кoнтpoл}o Мa€ б}ти стaндap-
тизoвaнoro i вк.пroчaти кoнтPoль тeopеTичtloi тa пр.lктичtioi пiдгoтoвки. Mакси-
м,,'ьнa кiлькiсть балiв пiдсу*rкoвoгo кorrтpoлIo lopiвнtoс 80.

Пiдсyпr кoви й мo.Цyл ьний кot|тpoл ь Bвa2Iсaсться 3 apa хoван иIr'' якrцo сry-
деrгr набpaв нe I|еI|ll|е 50 балiв.
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oб'скгивнicть oцiнroвaння нaвчaльнoТ дiяльнoстi сry,пerrтiв мaе пеpевipяти-
ся стaтиcтич}lими мrтoдaми (кoефiцietrг кopеляцii мi.lк пoтoчнorо yспirшнiстю тa
pезyлЬTaтaМи пiдсyмкoвoгo МoдyльIloгo кoнтporпo).

Кoнвеpтaцiя кiлькoстi бaлЬ iз .цисциплiни в oцiнки - 3а шJкалами
ЕсTs i 4-бaльнoro (тpадицiйнoto).

Кiлькiсть бa.гliв iз .цисциплiни, якa ltapахoвaнa стуДентaм' кoнвеpTyстьоЯ y
UJкаJry ЕCTs тaк:

ouiнкa ЕCTS Cтатистичнllй пoкaзник
Haйкpaшi l0 %o студентiв

B Haстyпнi 25 7o cгyдеrrгiв
с Haсrynнi 30 7o сryдентiв
D HaстYпнi 25 Yo eтудeнтiв
Е oстaннi 10 %o стvдеrrгiв

Biдсoтoк сry.Центiв виз}tачaсться нa вибipцi для сryдеrrгiB дaнoго к}Pсy в
межax вi.цпoв jднoТ спецiаrrьнoстi.

Кiлькiсть бa.riв iз .цисцигшiни, якa зapaхoвaнa стy.ценTalt{' кo}rBеpтyсТься у
ruкalry ЕCTS тaк:

oцiнка ЕCTS oцiнкa за 4-бaльнolо rПкаЛoкl
5

B.C 4
D.Е 3

FX, F 2

oцiнкa з дисциплiни F.Х' F (.2') Bистaвлясться сTy,ценTaМ, якиI\4 не зaPaхo-
вaнo Nloдyль iз ,циcцигшliни пiсля зaвеpЦIення ii виBчrнtul.

Oцiнкa FХ (..2'') висTaвJUlстьоя студенTaМ, якi нaбpа-пи мiнiмaльнy кiлькiсть
бaлiв зa пoтoЧtly нaBчaJIьt{y дiяльнiсть, Еlле не скJl.ulи мo.Цyльний пiдсyмкoвий
кoнTрoль. Boни мarоть пpaвo нa пoвтoPне сKпaдaння пiдсyмкoвoгo мoдyльtloгo
ковтpoлro не бiльцlе дBoх Paзiв зa грaфiкoм, зaтвеpд)кеtlим ректoрoМ.

Сry.Центи, якi oдеp}(али oцiнкy F пiсля зaвrрIIIrнн,l вивЧeння дисциплiни
(не викoнали нaBЧальнy прoГpalvfy мo,ryJUI aбo не яa6pasм зa пoToч}Iу нaвчzrль}Iy
.цiяльнiсть iз мo.rryля мiнiмaльнy кiлькiсть бa-пiв)' мaroть прoйти Iloвтopнe нa-
вчallнЯ з Мo.цyJUI. Piшlеяня пpиймarться кepiвництвoм BHЗ вiдпoвiдtlo дo нoрмa-
тиB IIих дoкyментiв, зaтв ерД)кених B yстaнoBленolvfy пopядIry.
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