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 Навчальний посібник до практичних занять 

модуля 3 з фармакогнозії призначений для 

студентів фармацевтичних факультетів 

вищих навчальних закладів України ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації.  

Навчальний посібник містить методичні 

матеріали для позааудиторної підготовки та 

практичних занять у студентів-провізорів при 

вивченні дисципліни «Фармакогнозія», 

модуль 3 «Лікарські рослини та сировина, які 

містять алкалоїди та різні групи біологічно 

античних речовин. Сировина тваринного 

походження». 

Перелік тем відображає тематичний 

план практичних занять згідно робочої 

програми з дисципліни для студентів 

спеціальності 7.110201 «Фармація», яка 

складена на основі Програми з фармакогнозії для студентів вищих навчальних 

закладів та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2011 року). 
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