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Короткий опис змісту 

дисципліни 

Мета: визначення місця та ролі рослин у косметології, навчання сту-

дентів 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 фармако-

логії косметичних лікарських засобів. 

Завдання: визначати ключові поняття фітотерапії в косметології як 
навчальної дисципліни; трактувати взаємозв’язок між вмістом біоло-

гічно активних речовин лікарських рослин та їх дією на організм; ви-

бирати фітозасоби загальної та специфічної дії залежно від наявних 
косметичних недоліків шкіри.  

Результати навчання: засвоїти визначення фітозасобів, вимоги до лі-

карської рослинної сировини; аналізувати біологічно активні речовини 
лікарських рослин в аспекті їх фітотерапевтичного ефекту; викорис-

товувати основні правила формування фітокомпозицій; призначати фі-

тозасоби загальної та специфічної дії в залежності від наявних косме-

тичних недоліків шкіри.  

Програмні результати навчання 

ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності 
ПРЗ 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових 

досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у 

професійній діяльності. 

ПРФ 5. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської 
рослинної сировини.  

ПРФ 6. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів 

щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я 
лікарськими засобами й іншими товарами аптечного асортименту. 

ПРФ 12. Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 

контролю якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини. 
ПРФ 18. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси 

всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення 

лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму 

людини та фізико-хімічними властивостями ЛЗ. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:  

Загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 
населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 

парафармацевтичними товарами, засобами медичного призначення та 

лікувальною парфумерно-косметичною продукцією відповідно до 
вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики 

(GPP) та інших організаційно-правових норм фармацевтичного 

законодавства 

ФК 12. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз 
лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних 

закладах і контрольноаналітичних лабораторіях фармацевтичних 

підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших 
нормативно-правових актів 

ФК 18. Здатність забезпечувати раціональне застосування 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-
хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, 

патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та 

фармакотерапевтичними схемами його лікування. 
 


