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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета: визначення місця та ролі рослин в косметології, навчання студентів 

раціональному використанню лікарських рослин та їх зборів для фітотерапії 

поширених косметичних недоліків шкіри, методології вибору ефективного і 
безпечного фітозасобу для індивідуалізованої фармакотерапії, основам медичної 

косметики, дати знання з фармакології косметичних лікарських засобів. 

Завдання: визначати ключові поняття фітотерапії в косметології як навчальної 
дисципліни; трактувати взаємозв'язок між вмістом біологічно активних речовин 

лікарських рослин та їх дією на організм; вибирати фітозасоби загальної та 

специфічної дії залежно від наявних косметичних недоліків шкіри.  
Результати навчання: засвоїти визначення фітозасобів, вимоги до лікарської 

рослинної сировини; аналізувати біологічно активні речовини лікарських рослин в 

аспекті їх фітотерапевтичного ефекту; використовувати основні правила 

формування фітокомпозицій; призначати фітозасоби загальної та специфічної дії в 
залежності від наявних косметичних недоліків шкіри.  

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:  

 загальні:  

1.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2.Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути 

сучасно навченим. 

4.Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.  
5.Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися другою мовою. 

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

7.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
8.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 спеціальні (фахові, предметні):  

КФ1. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної 

сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, 

прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони 
заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної практики 

культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).  

КФ2. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів 
та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних 

лабораторіях фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної 

фармакопеї та інших нормативно-правових актів. 
КФ3. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, 

фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з 

використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю. 

КФ4. Здатність використовувати лікарську рослинну сировину та засоби на основі 
рослинної сировини у косметологічній практиці.  

 


