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Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). 

Для питань-відповідей – група в Telegram, Viber.  

Консультації (за домовленістю) он-лайн в Zoom, Teams.  

Детальна інформація про курс - в системі Moodle 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua 

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Біохімія лікарських рослин» є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’людини), яка викладається в 6  семестрі в обсязі 6 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Коротка анотація 

курсу 
Людина з давніх давен використовувала потужне джерело 

ліків - рослини, які її оточували. Незважаючи на активне 
використання синтетичних речовин в якості ліків, останні роки 
все частіше увагу привертають рослини, як джерело  успішних 
ліків.  

У запропонованому курсі студенти мають можливість 
ознайомитися із токсикологічними і хімічними особливостями 
біологічно активних речовин рослинного походження. З історією 
досліджень хімічного складу рослин, які містять біологічно 
активні речовини, із багаторічним використанням лікарських 
рослин у медицині, сільському господарстві, промисловості. 
Культивування лікарських рослин, їх охорона. Усе вищезгадане 
збагатить знання і практичні навички студентів, а також дасть 
можливість застосувати набуті знання як у буденному житті, так і 
під час викладання у школі.Майбутнім вчителям важливо знати 
про рослини, які є небезпечними для життя і здоров’я людини, 
про отруйні рослини місцевої флори, особливості їх росту і 
розвитку, специфіку їх впливу на людину і вміти надати першу 
допомогу при отруєннях рослинними отрутами.  
 

 

mailto:iolanta.mykiyevych@lnu.edu.ua
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/mykijevych-i-m


Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Біохімія лікарських 

рослин» є ознайомлення студентів із фізіологічними і 

біохімічними особливостями лікарських рослин, основними 

класами біологічно активних речовин, які входять до їх складу, 

методів виділення і очищення, а також ознайомленням із 

різноманіттям рослин місцевої флори, які містять біологічно 

активні речовини. Обгрунтовується необхідність їх охорони і 

введення в культуру. Важливим аспектом є практичне 

застосування біологічно активних речовин лікарських рослин у 

медицині, промисловості, сільському господарстві.  
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Тривалість курсу 6 кедитів, 180 год 

 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 116 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  
       -основні класи біологічно активних речовин лікарських 
рослин, шляхи їх біосинтезу, основні представники; 

- теоретичні основи методів дослідження і аналізу 
біологічно активних речовин. 

Вміти: 
- визначати наявність та досліджувати речовини, виділені з 

рослинної сировини;  
- визначати основні лікарські рослини місцевої флори, 

знати охоронні аспекти. 
- користуватися спеціалізованими комп»ютерними базами 

даних біологічно активних речовин і ресурсами Інтернету 
Ключові слова Біологічно активні речовини рослинного походження, лікарські 

рослини, ліки, отрута, первинний та вторинний метаболізм, 

ізопреноїди, ефірні олії, алкалоїди, феноли, культивування 

лікарських рослин, лікарські рослини Карпат. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних робіт (семінарів)  та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Історія використання людиною біологічно активних 
речовин рослинного походження. Поняття про лікарські рослини, 
лікарську рослинну сировину. Категорії лікарських рослин: 
офіційні лікарські рослини, фармокопейні лікарські рослини, 
лікарські рослини народної медицини. 
Тема 2. Методи визначення біологічно активних речовин у 
рослинній сировині. Діючі, супутні та баластні речовини 
лікарських рослин, їх значення та дія. Зміни хімічного складу 
лікарських рослин у процесі онтогенезу та під впливом чинників 
зовнішнього середовища. 
Тема 3. Хімічний склад лікарських рослин. Продукти первинного 
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та вторинного метаболізму. 
Тема 4. Рослинні ізопреноїди. 

Тема 5. Ефірні олії, їх характеристика, використання 

Тема 6. Алкалоїди, їх характеристика, використання 
Тема 7. Фенольні речовини, їх характеристика, використання 
Тема 8. Мінорні групи біологічно активних речовин. 
Тема 9.Правила збирання та зберігання, способи переробки 
лікарських рослин. Загальні правила збирання. 
Тема 10.Культивування лікарських рослин. Інтродукція, 
культивування, селекція лікарських рослин. Кімнатні лікарські 
рослини. Культивування та інтродукція ЛР у ботанічних садах. 
Тема 11. Особливості біосинтезу біологічно активних речовин у 
культурі клітин. 
Тема 12.Характеристика рослин місцевої флори. Лікарські 
рослини Карпат. 
Тема 13.Нормативно-технічна документація, що регламентує 
якість лікарської рослинної сировини. Державна фармакопея, її 
функція та структура. Міжнародні правила контролю якості – 
GMP (GoodManufacturingPractice).  
Тема 14.Перша допомога при отруєнні. Профілактика отруєння, 

ознайомлення населення, робота в школах. Охорона і 

раціональне використання отруйних рослин. 

Підсумковий 

контроль, форма 
залік в кінці семестру 

сума балів за модулями, які проводяться у тестовій формі (або 

за бажанням – підготовка письмової роботи у формі есе за 

обраною темою по курсу).  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 

«Ботаніка», «Фізіологія та біохімія рослин», «Біохімія», 

«Фізіологія людини і тварин». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (практичні роботи, 

семінари, дискусія, і т. д.) 

Необхідне 

обладнання 
Персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні 

програми і операційні системи, проектор. 

Критерії 

оцінювання  
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів - 50 

• контрольні заміри (2 модулі): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів - 50 

 • залік – сума набраних балів під час семестру. Максимальна 

кількість балів - 100 

 

Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульний контроль – 2 модулі по 25 балів; за бажанням 

– участь у семінарах, дискусіях або 

 
 



 


