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Метою викладання навчальної дисципліни “Фітофармація” є
формування цілісного уявлення про можливості та принципи
наукової фітотерапії, форми і методи народної медицини, розуміння
місця і ролі рослин в науковій, народній медицині, косметології,
ароматерапії, а також можливості інтеграції траволікування з
сучасними традиційними методами лікування. “Фітофармація ”
надасть можливість не тільки засвоїти основні теоретичні аспекти
фітотерапії та узагальнити отримані в процесі навчання знання про
лікарські рослини і засоби рослинного походження, а й набути
практичних навичок з їх використання для профілактики та в
комплексному лікуванні на різних етапах захворювання, а також
реабілітації хворих. Такі знання допоможуть фармацевту
зорієнтуватись у своїй діяльності для надання більш професійної
консультації
відвідувачів
аптеки,
та
будуть
запобігати
самолікуванню.
Завдання:
Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
“Фітофармація” є визначати ключові поняття фітотерапії та
фітофармації як навчальної дисципліни; трактувати взаємозв'язок
між вмістом біологічно активних речовин лікарських рослин і їх
фармакологічною дією; оволодіти методикою виготовлення
основних лікарських форм з рослинної сировини і використання
фітозасобів; вибирати фітозасоби загальної та специфічної дії
залежно від наявних функціональних розладів у хворих різного
профілю.
Результати навчання: надає можливості не тільки засвоїти основні
теоретичні аспекти фітофармації та узагальнити отримані в процесі
навчання знання про лікарські рослини і засоби рослинного
походження, а й набути практичних навичок з їх використання для
профілактики та в комплексному лікуванні на різних етапах
захворювання,
оскільки
лікування
рослинною
сировиною
відноситься до безрецептурного відпуску і першочергово стикаються
з нею фармацевти-першостольники.
Даний курс допоможе у підготовці студентів до ЛІІ «Крок 2.
Фармація», та «Крок 3. Фармація» оскільки у буклети включені
питання з використання фітозасобів або лікарської рослинної
сировини при різних патологічних станах організму.
Програмні результати навчання:
ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у
професійній діяльності.
ПРЗ 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести
відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних
ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у
професійній діяльності.
ПРЗ 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи

Забезпечення
загальних та
професійних
компетентностей

інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи
навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційнокомунікаційні технології.
ПРФ 5. Організовувати та проводити раціональну заготівлю
лікарської рослинної сировини.
ПРФ 20. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів
різних
фармакологічних
груп
з
урахуванням
їхніх
біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних
особливостей; рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари
аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги.
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей:
Загальні:
КЗ 2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
КЗ 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професії.
КЗ 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
Спеціальні:
ФК 5. 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)
ФК 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну
опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу
шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань
та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного
хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних,
фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського
засобу.

