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Онлайн консультації: четвер з 15.00 до 17.00; субота з 9.00
до 13.00 https://moodle.odmu.edu.ua/ або через Telegram/viber
КОМУНІКАЦІЯ
Комунікація зі студентами буде здійснюватися через очні зустрічі. У разі
переходу на дистанційне навчання комунікація зі студентами буде
здійснюватися за допомогою Е-mail, та програм: Microsoft Teams, Telegram та
Viber.
АНОТАЦІЯ КУРСУ
Предмет вивчення дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Навчальна практика з
фармацевтичної ботаніки» є морфологічні ознаки рослинних органів,
представників лікарських і харчових вищих рослин, водоростей, грибів,
лишайників різних природних і штучних фітоценозів, їх визначення,
систематичні, екологічні, ценологічні, географічні характеристики, фази

розвитку; заходи раціонального використання та поновлення ресурсів
лікарських рослин.
Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни в освітній
програмі):
Навчальна дисципліна «Фармацевтична ботаніка» закладає основи для
вивчення дисциплін «Фармакогнозія», «Ресурствознавство лікарських
рослин», «Навчальна практика з фармакогнозії», «Фармацевтична
біотехнологія».
Мета курсу.
Метою дисципліни є: закріплення, розширення, поглиблення,
використання та доповнення теоретичних знань і навичок з морфології,
систематики, екології, ценології і географії рослин завдяки навчальнопізнавальному, емоційно мотивованому контакту з природою.
Завдання дисципліни:
 знайомство з природними і штучними фітоценозами, їх лікарськими
рослинами, грибами і лишайниками;
 спостереження деяких екологічних пристосувань, біологічних явищ
рослинних організмів в динаміці;
 встановлення за діагностичними ознаками самостійно та за допомогою
визначників систематичної належності рослин до родини, роду, виду; надання
морфолого- екологічного опису визначеної рослини;
 відрізняти від лікарських рослин ботанічно близькі види, що є
недопустимими домішками до ЛРС;
 розпізнавання отруйних, харчових, ефіроолійних рослин, бур’янів;
приділення уваги органам, що є рослинною сировиною;
 знайомство з рослинами, що культивуються у відкритому і закритому
ґрунті, правилами догляду за ними; усвідомлення особливості розвитку і
сануючою роллю рослин в урбаністичних умовах;
 оволодіння методикою і технікою гербаризації рослин, правилами
оформлення гербарію;
 проведення збору рослин для їх подальшої гербаризації;
 знайомство з особливостями заготівлі ЛРС;
 збирання, оброблення та збереження рослинного матеріалу для
забезпечення навчальної й дослідницької роботи;
 розвиток вміння формулювати й обґрунтовувати висновки щодо
біологічного стану рослин, їх життєвої форми, віку, залежності будови і складу
БАР від фенофаз, місць і умов існування;
 усвідомлення значення рослин у природі, медицині, фармації,
господарстві тощо.
 знайомство з лікарськими рослинами Червоної книг України,
формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища, придбання
навичок з охорони, раціонального використання та поновлення ресурсів
лікарських рослин.

Очікувані результати
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• цілі і завдання навчальної практики з фармацевтичної ботаніки, ії
зв'язок з професійно орієнтованими дисциплінами;
• групи рослин за призначенням, систематичним положенням,
екологічними умовами, життєвою формою, структурою, наявністю певних
груп БАР, терапевтичною дією тощо, їх роль і значення у природі та
життєдіяльності людини, застосування у фармації і медицині;
• елементи екології, ценології і географії рослин: характер впливу
окремих екологічних факторів на будову рослин та вміст БАР; закономірності
структури фітоценозів, характер їх розподілу в межах України, ареали
лікарських рослин;
• морфологію рослинних органів та їх метаморфозів;
• загальні ознаки деяких родин, видові ознаки, умови зростання,
ресурси, наявність певних груп біологічно активних сполук, значення та
використання лікарських рослин, грибів і лишайників;
• значення гербарію, правила збору гербарного матеріалу та
виготовлення гербарних зразків;
• основні вимоги чинного законодавства України щодо використання
рослинних ресурсів; рослини, що офіційно охороняються в Україні.
вміти:
• ідентифікувати за морфологічними ознаками та описувати
вегетативні органи рослин та їх метаморфози, як рослину сировину;
• препарувати і описувати генеративні органи рослин;
• визначати за морфологічними ознаками рослини самостійно та за
визначником; характеризувати лікарські рослини за фазами розвитку;
• впізнавати лікарські рослини різних фітоценозів, а також на гербарних
зразках, фотознімках і рисунках;
• розрізняти отруйні рослини, інформувати населення відносно
небезпечних наслідків їх використання;
• узагальнювати отримані результати, формулювати та аргументувати
висновки, оформлювати результати дослідження.
володіти:
• ботанічною термінологією;
• навичками дотримання техніки безпеки;
• методами морфологічного розбору, візуального спостереження,
ідентифікації, визначення рослин;
• навичками розмноження рослин та догляду за ними;
• техніками і навиками препарування ботанічних об’єктів, збору,
гербаризації і фіксації рослинного навчально-довідкового матеріалу.
ОПИС КУРСУ
Форми і методи навчання
Курс буде викладений у формі практичних занять (30 год.), організації
самостійної роботи студентів (60 год.).

Вивчення дисципліни повинно реалізовуватися на основі методів
проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного (методу
проектів).
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Зміст практики. Методики ботанічних, фенологічних, ресурсних
досліджень, правила збору і фіксації рослинного матеріалу.
Тема 2. Критерії класифікації рослин. Рослинні ресурси України.
Тема 3. Культурні рослини, їх розмноження. Сегетальні бур’яни.
Тема 4. Оранжерейні, кімнатні рослини, їх розмноження, догляд.
Тема 5. Штучні системи рослин ботанічного саду.
Тема 6. Дерев’яниста-чагарникова рослинність міста, рудеральні
бур’яни.
Тема 7. Рослинність лісових фітоценозів.
Тема 8. Рослинність водойм і прибережної зони.
Тема 9. Лучно-степова рослинність.
Тема 10. Підсумковий контроль.
Перелік рекомендованої літератури
1. Ботаника. Учебно-полевая практика : учеб. пособие для студентов
фармац. вузов и фак. / В. П. Руденко, А. Г.Сербин, Л. М. Городнянская и др.;
под общ. ред. А. Г. Сербина и В. П. Руденко. Х. : Изд-во НФАУ: Золотые
страницы, 2001. 338 с.
2. Фармацевтична ботаніка. /Ю.І.Корнієвський, В.Г.Корнієвська,
П.Ю.Шкроботько//Рекомендовано МОН України лист від 27.11.2012 №23-0125/311 Навчально-польова практика.-Запоріжжя: ЗДМУ, 2013. 122с.
3. Сербін, А. Г. Фармацевтична ботаніка : підруч. / А. Г. Сербін, Л. М.
Сіра, Т. О. Слободянюк; за ред. Л. М. Сірої. Вінниця : НОВА КНИГА, 2015.
420 с.
4. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany : учеб.
для студентов вузов / А. Г. Сербін, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк; под общ. ред. Л. М. Серой. Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страни-цы,
2003. 364 с.
5. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П.
Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В.
Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова. Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
6. Систематика рослин у рисунках: [навч. посіб для студ. вищих навч. закладів] / [уклад.: Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С.
Мала.]). Х. : НФаУ, 2015. 65 с.
7. Анатомія рослин. Модуль 1: конспект лекцій для студентів II курсу
фарм. факультетів /уклад. Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська. Запоріжжя:
ЗДМУ, 2017. 77с.
8. Систематика рослин. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів II
курсу фармац. ф-тів / уклад. Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська. Запоріжжя
: Вид-во ЗДМУ, 2017. 99 с.

ОЦІНЮВАННЯ
Методи поточного контролю: Оцінювання успішності вивчення кожної
теми дисципліни виконується за традиційною 4-х бальною шкалою.
Поточна успішність розраховується як середній поточний бал, тобто
середнє арифметичне всіх отриманих студентом оцінок за традиційною
шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми, наприклад 4,75.
Оцінювання поточного контролю з дисципліни:
Значення оцінки «відмінно»: студент виявляє особливі творчі здібності,
вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та
опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і
вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.
Значення оцінки «добре»: студент вільно володіє вивченим обсягом
матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість
яких незначна.
Значення оцінки «задовільно»: студент відтворює значну частину
теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з
допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти
помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Значення оцінки «незадовільно»: студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають
академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну
діяльність не менше 3,00.
Оцінювання поточного тестового контролю з дисципліни:
«5» - 100-91% правильних відповідей;
«4» - 90-71% правильних відповідей;
«3» - 70-60,5% правильних відповідей;
«2» - менш 60% правильних відповідей.
Форми і методи підсумкового контролю:
Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни є
диференційний залік
Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з
дисципліни за 4-х бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього
середнього арифметичного до проценту засвоєння необхідного об’єму знань з
даного предмету.
Середній бал Відношення отриманого студентом
Оцінка з
за
середнього балу за дисципліну до
дисципліни
дисципліну
максимально можливої величини
за 4-бальною шкалою
цього показника
(традиційна оцінка)
4,45 – 5,0
90-100%
5
3,75 – 4,44
75-89%
4
3,0 – 3,74
60-74%
3

Самостійна робота студентів.
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд
із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми
на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну
роботу, перевіряється на останньому занятті.
ПОЛІТИКА КУРСУ («правила гри»)
Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання виконувати
вчасно згідно дедлайну. За невчасне виконання завдання студент отримує
незадовільну оцінку. Перескладання здійснюється згідно до затвердженого
графіку.
Політика щодо академічної доброчесності:
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей.
Політика щодо відвідування та запізнень:. Для отримання задовільної
оцінки обов’язковим є відвідування і робота на аудиторних заняттях (лекції і
практичні заняття). Запізнення студента дозволяється не більше ніж на 10
хвилин.
Мобільні пристрої: на занятті можна користуватись мобільними
пристроями з дозволу викладача.
Поведінка в аудиторії:
Під час находження в аудиторії важливі: повага до колег; толерантність
до інших; сприйнятливість та неупередженість; здатність не погоджуватися з
думкою, але шанувати особистість опонента/-ки (під час дискусій); ретельна
аргументація своєї думки; дотримання етики академічних взаємовідносин.

