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Пояснювальна  записка 

        Фармакогнозія – одна з навчальних дисциплін циклу професійної 

підготовки  фахівців у системі вищої фармацевтичної освіти.  Вона вивчає 

лікарські рослини, лікарську рослинну  сировину  та продуктів перероблення 

рослинного і частково тваринного походження, правила їх заготівлі, сушіння, 

вживання, також фармакогнозія вивчає лікарські засоби, які виготовляють з 

лікарської рослинної сировини. Незважаючи на успіхи синтетичної хімії, 

лікарські  рослини  нині використовують достатньо широко і дуже популярні у 

населення. 

       Вивчення фармакогнозії допоможе студентам добре орієнтуватися у 

лікарських рослинах та лікарській рослинній сировині, мати навички по 

визначенню виду  лікарської  рослинної сировини, вміти відрізняти ії від 

домішок, та  від інших рослин. Ці знання допоможуть у подальшій 

професійній  роботі,   допоможуть майбутнім фармацевтам  рекомендувати  

відвідувачам аптеки  лікарську рослинну сировину для лікування. 

Як прикладна наука фармакогнозія базується на предметах біологія, 

ботаніка, органічна, неорганічна, аналітична хімія, також тісно пов’язана з 

іншими фармацевтичними  дисциплінами: технологія ліків, фармакологія, 

організація та економіка  фармації. 

 

       Для   кращого засвоєння матеріалу з фармакогнозії потрібно відвідувати  

лекційні та практичні заняття; систематично виконувати  самостійну  роботу  

студентів. З метою контролю здобутих теоретичних   знань та сформованості 

практичних навичок студенти виконують домашню контрольну роботу № 2 з  

фармакогнозії  згідно з навчальним планом. Необхідно  своєчасно направити її 

на перевірку. Для написання контрольної роботи з фармакогнозії   потрібно 

перш за все ретельно проробити матеріал, використовуючи рекомендовану 

літературу, ознайомитись із зразками виконання  завдань контрольної роботи. 

Крім цього, при виконанні окремих завдань використовувати  довідники з 



лікарської рослинної сировини, фармакологічні довідники, підручники  

зазначені в списку рекомендованої літератури. 

Правила оформлення та вимоги до контрольної роботи 

 

Контрольна робота повинна виконуватися  на аркушах формату А4, 

охайно, без помарок, чітким, розбірливим почерком або у печатному варіанті, 

обов’язково необхідно залишати поля (4 см) для зауважень рецензента. 

Закінчувати оформлення потрібно списком використаної літератури, 

указуванням дати й особистим підписом студента.  

При оформленні контрольної роботи необхідно спочатку переписати 

завдання, зберігаючи його порядковий номер, після чого дати відповіді на 

поставлені в ньому запитання, супроводжуючи їх короткими, але повними 

поясненнями. 

Відповіді на запитання контрольної роботи, повинні бути логічними, 

вичерпними. Найменування лікарських рослин та лікарської рослинної 

сировини  необхідно писати латинською, українською мовами.  

Відповідаючи на теоретичні питання, слід уникати механічного 

переписування тексту підручника.  

При відповіді на запитання контрольної роботи потрібно звертати увагу 

на відповідні приклади відповідей  на завдання контрольної роботи, які є в 

методичних рекомендаціях. 

Кожна контрольна робота повинна бути надіслана або передана 

особисто до навчальної частини фармацевтичного відділення у відповідності 

із встановленими термінами. Роботи, що поступили пізніше встановлених 

термінів, повинні мати обгрутоване пояснення і будуть рецензуватися тільки у 

вільний від основного навантаження час викладача-рецензента, що може 

створити перешкоди своєчасному виконанню студентом навчального плану. 

До екзаменаційної сесії допускаються студенти, всі контрольні роботи 

яких зараховані. 

 

  
Приклад виконання  контрольної роботи. 

 
1. Кумарини: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР. 

  Лігнани — димери похідних фенілпропану (С6 —С3 )2 ,фрагменти яких 

з'єднані С—С-зв'язком між середніми вуглецями бічних ланцюгів:  



   Термін «лігнан» запропоновано у 1936 р. Вперше ці 

сполуки були одержані з деревини (латин, lignum — деревина, дерево), 

звідки й отримали свою назву. 

                 Класифікація: 

  Власне лігнани утворюють декілька типів. В основі класифікації лежить 

наявність замісників в ароматичному кільці,ступінь насиченості розгалу-

женого вуглецевого ланцюга і окислення в С 7 і Сг: 

  1) діарілбутановий тип; 

  2) дигідронафталіновий тип; 

  3) діоксабіциклооктановий, або сезаміновий, тип; 

  4) діарілоктановий тип; 

  5) тетрагідронафталіновий тип; 

  6) діарілтетрагідрофурановий тип:

 
  Неолігнани складаються з двох С6—С3 фрагментів, з'єднаних  

  за    типом «голова до хвоста»; в положенні С—С. часто буває подвійний 

зв'язок: 



  Лігноїдами називають різноманітні 

групи фенольних сполук, які  містять додаткові фрагменти лігнану С6—С3, 

наприклад, флаволігнани, ксантолігнани, кумаринолігнани. 

   

   
  Біосинтез та поширення. 



  Про біосинтез лігнанів відомо небагато. Лігнани споріднені з лігнінами, 

але не синтезуються через вільні радикали, як лігніни, тому що в молекулі є 

хіральні центри. Можливо, біосинтез їх має зв'язок з відновлювальною 

конденсацією фенілпропанових сполук (С6—С3) з ненасиченими бічними 

ланцюгами. 

  Схема біосинтезу лігнінів 

   
  Лігнани поширені в родинах Pinaceae, Berberidaceae, Araliaceae,Schizan-

draceae, Crassulaceae, Piperaceae, де є частиною смолистого ексудату дерев і 

кущів. 

  Фізико-хімічні властивості. 

  Лігнани — кристалічні речовини, які добре розчиняються в жирних, 

ефір-них оліях і смолах, а також у хлороформі, бензолі, диетиловому ефірі. 

Для лігнанів властиві реакції на феноли: з солями заліза, диазореактивом, 

лугом та ін. 

  В УФ-світлі лігнани флуоресціюють блакитним або жовтим кольором. 

Для виділення лігнанів використовують етиловий, петролейний ефіри, бензол 

і хлороформ з подальшим розподілом екстрактів за допомогою колонкової 

хроматографії на силікагелі та оксиді алюмінію. 

               Класифікації лікарських рослин  певною мірою умовні, постійно 

змінюються й доповнюються залежно від наявної на певний час сукупності 

знань. класифікують Лікарські рослини  з урахуванням їх екології, 

фітоценології та життєвої форми, ступеня вивченості, статусу, домінування 

певних груп речовин, спрямованості терапевтичної дії та інших ознак. 

Залежно від екології виділяють: дикорослі лікарські сировини (горицвіт 

весняний, конвалія звичайна, мучниця, брусниця, бобівник, глечики жовті, 

кмин піщаний, деревій звичайний, звіробій продірявлений, чебрець повзучий 

тощо); лікарські рослини, що наявні у природі в недостатній кількості, 

культивуються для задоволення потреб фармації (валеріана лікарська, оман 

високий, беладона звичайна, вовчуг польовий, женьшень, обліпиха 

крушиноподібна, алтея лікарська тощо); лікарські рослини  іноземного 

походження, акліматизовані та інтродуковані в Україні (шавлія лікарська, 

чебрець звичайний, наперстянка пурпурова тощо), лікарські рослини, що 

відомі лише в культурі (м’ята перцева, ортосифон тичинковий, мак 

снодійний (сорт олійний); сільськогосподарські лікарські рослини (льон, 

гарбуз, мигдаль, гірчиця та ін.); культивовані, які поділяються на польові 

(змієголовник молдавський, меліса лікарська, левзея сафлороподібна, лофант 

анісовий тощо), теплично-польові (катарантус рожевий, ерва шерстиста 



тощо), тепличні (алое деревоподібне, каланхое перисте), а також сортові 

селекційні, штамові мікроклоновані. На сьогодні у спеціалізованих 

господарствах України вирощується лише 25 видів лікарські рослини.  

Залежно від життєвої форми розрізняють  деревні (дерева, кущі, ліани), 

напівдеревні (кущики, напівкущики) і трав’янисті (одно- і багаторічні трави 

та ліани). Із 1075 видів судинних лікарських рослин,  флори України 386 

видів органічно пов’язані з лісовими фітоценозами; близько 40 видів — 

чагарники та напівчагарники, решта — трав’янисті рослини, з яких 312 є 

типовими представниками безлісих лучно-болотних, лучно-степових, 

лучних, прибережно-водних угруповань; 377 представляють лабільну групу 

синантропних видів, бур’янів, які активно просякають порушені ділянки 

будь-яких фітоценозів. Кожна екологічна та фітоценотична категорія 

лікарських рослин  постачає сировину відповідної якості й дії. 

   

 
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) шипшина корична 

  1. Назва сировини, рослини, родини 

  Українською мовою:                                           Латинською мовою : 

               Плоди шипшини                                                           Fructus Rosae 

  Шипшина корична                                                  Rosa cinnamomea 

  Родина розові.                                                           f. Rosacea 

   

  2. Життєва форма: 

  Трава 

однорічна 

   

  Трава дворічна    

  Трава 

багаторічна 

   

  Дерево    

  Кущ + 

   

  3. Основні морфологічні та діагностичні ознаки: 

  Стебло   Листок   Квітка   Плоди   Підземні 

органи 



  Напрям 

росту, 

розміри: 

  Кущ 0,5-2м 

заввишки 

 

 

  Складність, 

форма 

листкової 

пластинки:  

  Непарноперист

оскладна 

  Стать 

квітів: 

  обоеполі 

  Вид 

плоду:  

  Куляст

ий або 

яйцепод

ібний 

  гладень

кий, 

голий, 

оранже

вий або 

червони

й, 

м’ясист

ий  , 

містит

ь значну 

кількіст

ь 

плодів-

горішкі

в 

  Корені та 

підземні 

видозміни

: 

  Кореневи

ще розга- 

  лужене 

  Опушення: 

  Численні 

невеличкі 

трохи 

зігнути шипи  

 

 

 

  Розділення 

листової 

пластинки: 

  7-9  

Видовжено-

єлиптичних або 

яйцеподібних 

листочків   

  Оцвітина: 

  5Пелюсто

к+5Чашол

истиків 

  Галуження: 

  почергове 

 

 

  Наявність 

черешка та 

прилистків, 

розтрубів: 

  Прилистки 

зростаються з 

черешком 

 

  Колір: 

  Рожевий 

або 

темно-

червоний. 

      

  Поперечний 

переріз: 

  круглий 

 

  Жилкування: 

  перисте 

  Суцвіття: 

  Поодинокі  

або 

зібрані по 

      



 2-3 квітки  

  Листорозміщ

ення: 

  Почергові 

 

 

  Край листової 

пластини: 

  зубчастий 

  Розміщенн

я суцвіть: 

  На кінцях 

гілок 

      

   

  4. Ареал, умови проростання: 

  Росте в північних районах України в лісах, по чагарниках, особливо на 

річках, рідше на луках, росте на схилах гір, на узліссях, уздовж шляхів, на 

пустирях. 

  5. Фенофаза заготівлі, календарний час збору: 

  Фаза 

 

 

  Кале

ндар 

  Н

а 

п

оч

ат

ку 

ве

ге

та

ці

ї 

  Бутоні

зації 

  Цвіт

іння 

  Повн

ого 

розви

тку 

листо

вої  

  пласт

инки 

  Плодоно

шення 

  Піс

ля 

доз

рів

анн

я 

пло

дів 

  Рано 

навес

ні 

                  

 

Кінець 

весни- на 

початку 

літа 

                  



  Літо                   

  Кінець 

літа- 

початок 

осені 

                 + 

  Пізня 

осінь 

                  

6. Особливості заготівлі: 

          Плоди збирають коли вони перебувають у фазі середнього та повного 

достигання. Збирання завершують до приморозків, тому-що після морозів 

втрачаються вітаміни. Плоди збирають у відра або кошики. 

  7. Зовнішні діагностичні ознаки за якими визнають ідентичність цілої 

сировини: 

  Цілі, очищені від чашолистків та плодоніжок несправжні плоди, які 

мають різну форму: від кулястої яйцеподібної або овальної, до сильно 

вигнутої, веретеноподібної. На верхівці плоду є невеликий круглий отвір або 

п’ятикутна ділянка. Плоди складаються з розрослого м’ясистого квітколожа 

та численних плодиків-горішків, що містяться в його порожнині. Стінки 

висушених плодів тверді, крихкі, зовнішня поверхня блискуча, рідше матова, 

більш або менш зморшкувата. У середині плоду густо устелені довгими, 

дуже жорсткими щетинистими волосками. Горішкі дрібні, видовжені, зі 

слабко вираженими гранями. Довжина плодів 0,7-3см, діаметр 0,6-1,7см. 

Колір від оранжево-червоного до бурувато-червоного, горішки світловаті, 

іноді буруваті. Запах відсутній. Смак кислувато-солодкий, трохи в’яжучий.             

8. Схожі види рослин, відмінні ознаки: 

  Шипшина собача  

  Rosa canina 

  Шипшина собоча схожа на шипшину коричну але відрізняється: Плоди 

крупніші, мають темний (темно-червоний) колір, після достигнення плоди 

осипаються, а на їх місце залишається п’ятикутний диск. 



  9. Вид сушіння (температурний режим) зберігання лікарської рослинної 

сировини:  

          Свіжу сировину очищують від домішок. Сушать одразу після збирання 

розсипають її шаром 2-3см на підстилках, металевих сітках у теплих 

провітрюваних приміщеннях. В сушарках при t-80-90*С. Зберігання в сухому 

місці 2 роки. 

   

  10. Хімічний склад, основні діючі речовини:  

  Високовітамінна сировина: містить до 14% аскорбінової кислоти (віт С), 

каротиноїди, флавоноїди( віт Р), рибофлавін, токофероли(віт Е), жирну  олію, 

цукри, пектинові речовини, солі заліза, марганцю, фосфору, магнію, кальцію 

та інші речовини.             

  11. Лікарські засоби та застосування в медичній практиці: 

              Вітамін С та Р зумовлюють проти склеротичну дію, зменшують 

проникність кровоносних судин. Вітамін В2, Е та каротиноїди посилюють 

регенерацію тканин, сприятливо впливають на вуглеводний обмін. 

Виявляють протизапальну, жовчогінну, діуретичну дію. Використовують 

протизапальну, жовчогінну дію профілактики і лікування гіпо- та 

авітомінозів С і Р, при атеросклерозі, нефритах, гострих та хронічних 

захворюваннях печінки, кишечника, при виразковій хворобі, кровотечах, 

гіпертиреозі, недостатності надниркових залоз.  

  Форми випуску: Плоди, збори «Полівітамінний», «Арфазетин», «Гепатофит», 

«Гастрофит», Халосас, Сироп шипшини, Олія шипшини, Караталін, фіто чаї 

«Ключі Здоровья», та Фіточаї «Карпатські»,     

 

 

 

 

 

   



3.  Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 
 

   

  



4. . Визначення тотожності ЛРС ромашки лікарської. Анатомо-діагностичні      

    ознаки зазначте на малюнку. 

 

   

Опис сировини: Ромашка має пряме, циліндричне, голе стебло висотою від 15 

до 50 см. Листки у рослини чергові, двічі або тричі перисторозсічені на тонкі 

сегменти нитковидної форми.  Квітки дрібні, зібрані в кошики на кінцях 

стебла. Крайові квітки — білого кольору, язичкові, маточкові. Серединні 

квітки — жовтого кольору, двостатеві, трубчасті. Плід ромашки лікарської — 

довгаста сім’янка без чубка.

Мікроскопія: Під час вивчення частин квіткової  корзинки повинні  бути 

видимі звивисті клітини єпідермису  відгибу віночку  язичкових квіток  з 

сосочковидними виростами, клітини єпидермису трубки віночку язичкових 

квіток – прямостінні. Клітини єпидермису відгину  віночку трубчасті  квітки  

видовжені, злегка звивистостінні, у зіві – клітини єпидермису  прямостінні. В 

мезофилле трубчастих квіток  містяться  дрібні друзи кальцію оксалату. На  



поверхні  язичкових та особливо трубчастих квітів, а також на листочках 

обгортки є  ефіроолійні залозки, які складаються з 6 – 8 клітин, розташованих  

в 2 ряди та в 3 – 4 яруси. Єпідермис листочка обгортки звивистостінний з 

багаточисленними продихаами, які оточені 3 – 4 навколопродихними 

клітинами єпідермису (продихний апарат аномоцитного типу). По жилці 

листочка обгортки єпидермальні клітини  сильно витягнуті з потовщеними 

стінками,які  пронизані багаточисленими порами. Вздовж центральної жилки 

листочка обгортки та в квітколожі проходять  секреторні ходи з маслянистим 

жовтуватим вмістом. Пилок – це округла шиповата  трехпорова. 

 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу  5 

кг ЛРС кори хинного дерева. 

 

Проводимо ІІІ етап ТА  5  кг  кори хинного дерева . 

1. Перевіряємо цілісність тари: пакет чистий, стороніх запахів немає, 

підтікань нема. Перевірили правильність оформлення етикетки. 

2. Методом квартування відбираємо кору хинного дерева  для 3 

аналітичних проб.  Маса першої аналітичної проби кори хинного дерева  

100 грамів, другої – 25 грамів, третьої- 50 грамів. 

3. Визначаємо ступінь ураженості сировини амбарними шкідниками: 

шкідники відсутні. 

4. Проводимо аналіз аналітичної проби № 1: кора хинного дерева  

відповідає вимогам АНД, 

5. Проводимо аналіз аналітичної проби № 2: кора хинного дерева  

відповідає вимогам АНД, 

6. Проводимо аналіз аналітичної проби № 3: кора хинного дерева 

відповідає вимогам АНД, 

7. Оформлюємо результати аналізу у аналітичний листок. 

8. Робимо висновок про придатність сировини: ЛРС кори хинного дерева  

відповідає вимогам АНД, сировину дозволяємо до реалізації. 

9. Сертифікат надсилаємо до аптеки. 

 

 

 

 

 



 

 

Варіант № 1 
 
6. Кумарини: визначення; класифікація; історична довідка вивчення БАР; 

поширення лікарських рослин у природі, накопичення та локалізація 

БАР.  
7. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гіркокаштан звичайний; 

б) перстач прямостоячий. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

а) гірчак почечуйний; б) бузина чорна;  

                    в) гінкго дволопасне; г) ріжки житні(спориння). 

 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС барвінку малого. Анатомо-діагностичні      

    ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кори 

дубу звичайного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Варіант № 2 

1. Кумарини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання 

ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) дуб звичайний; 

б) аїр тростинний. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                   а) мак снодійний; б) буркун лікарський;  

                   в) череда три роздільна; г)  перстач прямостоячий  
4.  Визначення тотожності ЛРС ефедри хвощової. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5.  Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кореню 

перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки. 

 



 
                                                           

                                                        Варіант № 3 
 

1. Хромони: визначення; класифікація; історична довідка вивчення БАР; 

поширення лікарських рослин у природі, накопичення та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) софора толстоплодна;  

б) живокіст лікарський. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

                а) глід колючий; б) барвінок малий;   

                в) барбарис звичайний; г) горобина чорноплідна. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ерви шерстистої. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 
 
  
5.  Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС маку 

снодійного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Варіант № 4 
 
1. Хромони: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання ЛРС; 

лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) смоківниця звичайна; 

 б) ерва шерстиста. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                      а) чистотіл звичайний; б) вільха чорна;  

                      в) черемха звичайна; г) чага березова. 

 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС дубу звичайного. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС трави 

барвінку малого, яка надійшла до аптеки. 

  



Варіант № 5 
 
1. Флавоноїди: визначення; класифікація; історична довідка 

вивчення БАР; поширення лікарських рослин у природі, 

накопичення та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) пижма  звичайна;  

б) барвінок малий. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                     а) живокіст лікарський; б) гірчиця сарептська;  

                     в) квасоля звичайна; г) каланхое  перисте. 

 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС софори японської. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кори 

дубу звичайного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 6 
 
1. Флавоноїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) горобина  чорноплідна;  

б) чистотіл звичайний. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                   а) перець стручковий; б) виснага морквоподібна; 

в) софора японська; г) дуб звичайний. 

 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС родовика лікарського. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС листя 

липи серцелистої, яка надійшла до аптеки. 

 



Варіант № 7 
 
1. Дубільні речовини: визначення; класифікація; історична довідка 

вивчення БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення 

та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) глід криваво-червоний; 

б) вовчуг польовий. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                    а) перстач прямостоячий; б)  смоковниця  звичайна; 

                    в) вовчуг польовий; г) ефедра хвощова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС раувольфії зміїної. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

плодів горобини чорноплідної, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 8 
 
1. Дубільні речовини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гірчак перцевий;  

б) буркун  лікарський. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                    а) малина звичайна; б) гірчак зміїний; 

                    в) хвощ польовий;  г) очиток великий. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ріжок житніх(спориння). Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

коренів перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки. 



Варіант № 9 
 
1. Алкалоїди: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гірчак  зміїний;  

б) ріжки житні(спориння). 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                   а) лопух великий; б) раувольфія зміїна;  

                   в) кріп запашний; г) чай китайський. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС горобини чорноплідної. 

Анатомо-діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг 

ЛРС кори дубу звичайного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 
 
 

Варіант № 10 
 
1. Алкалоїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання 

ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) череда трироздільна;  

б) барбарис звичайний. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                     а) волошка синя; б) липа серцелиста;  
в) череда трироздільна; г) гірчак пташиний. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС маку снодійного. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС трави 

гірчака пташиного, яка надійшла до аптеки. 

 

 



Варіант № 11 
 
1. Кумарини: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) липа серцелиста;  

б) перець стручковий. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

а) мак снодійний; б) буркун лікарський;  

                   в) ерва шерстиста; г) термопсис ланцетний. 

  
(Таблиця додається)  

4. Визначення тотожності ЛРС  гірко каштану звичайного. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кори 

дубу звичайного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 12 
 
1. Кумарини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання 

ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) малина звичайний;  

б) волошка синя. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

а) глід колючий; б) барвінок малий;   

                    в) барбарис звичайний; г) горобина чорноплідна. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС дубу звичайного. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кореню 

перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки. 

 

 



Варіант № 13 
 
1. Хромони: визначення; класифікація; історична довідка вивчення БАР; 

поширення лікарських рослин у природі, накопичення та локалізація 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) вовчуг польовий;  

б) гірчак почечуйний. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                         

а) чистотіл звичайний; б) вільха чорна;  

                      в) черемха звичайна; г) чага березова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС перстачу прямостоячого. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС маку 

снодійного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 14 
 
1. Хромони: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) родовик лікарський;  

б) черемха звичайна. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                   

а) перець стручковий; б) виснага морквоподібна; 

в) софора японська; г) дуб звичайний. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ефедри хвощової. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5.Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС плодів  

горобини чорноплідної, яка надійшла до аптеки. 

 



Варіант № 15 
 

1. Флавоноїди: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) омел біла;  

б) акаці біла. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

а) перстач прямостоячий; б)  смоковниця  звичайна; 

                            в) вовчуг польовий;   г) ефедра хвощова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ерви шерстистої. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС  

трави гірчаку пташиного, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 16 
 
1. Флавоноїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; 

народногосподарське значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гіркокаштан звичайний;                             

б) перстач прямостоячий. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                  

   а) малина звичайна; б) гірчак зміїний; 

   в) хвощ польовий;  г) очиток великий. 

             (Таблиця додається) 

4. Визначення тотожності ЛРС родовик лікарський. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

кори дубу звичайного, яка надійшла до аптеки.  
 



Варіант № 17 
 

1. Дубильні речовини: визначення; класифікація; історична довідка 

вивчення БАР; поширення лікарських рослин у природі, 

накопичення та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) дуб  звичайний; 

         б) аїр тростинний. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про 

ЛРС:                  

  а) лопух великий;  б) раувольфія зміїна;  

 в) кріп запашний;  г) чай китайський. 

                           (Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС софори товстоплодної. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

трави барвінку малого, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 

 

Варіант № 18 
 
1. Дубильні речовини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) софора толстоплодна;  

б) живокіст лікарський. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:     

а) чистотіл звичайний; б) вільха чорна;  

                      в) черемха звичайна; г) чага березова.  

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС горобини чорноплідної. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС трави 

ерви шерстистої, яка надійшла до аптеки. 

 

 

 



Варіант № 19 
 
1. Алкалоїди: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) смоківниця звичайна; 

 б) ерва шерстиста. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                    

                    а) перстач прямостоячий; б)  смоковниця  звичайна; 

                    в) вовчуг польовий; г) ефедра хвощова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС перстачу прямостоячого. 

Анатомо-діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

кореню перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 20 
 
1. Алкалоїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання 

ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) пижма  звичайна;  

б) барвінок малий. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                     

а) волошка синя; б) липа серцелиста;  
в) череда трироздільна; г) гірчак пташиний. 

 (Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС раувольфії зміїної. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

маку снодійного, яка надійшла до аптеки.  

 



Варіант № 21 
 
1. Кумарини: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) горобина  чорноплідна;  

б) чистотіл звичайний. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

                   а) мак снодійний; б) буркун лікарський;  

                   в) ерва шерстиста; г) термопсис ланцетний. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС маку снодійного. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

квітів липи серцелистої, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 
 

Варіант № 22 
 
1. Кумарини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) глід криваво-червоний; 

б) вовчуг польовий. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

                а) глід колючий; б) барвінок малий;   

                в) барбарис звичайний; г) горобина чорноплідна. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС дубу звичайного. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг 

ЛРС плодів гірко каштану, яка надійшла до аптеки. 

 

 



Варіант № 23 
 

1. Флавоноїди: визначення; класифікація; історична довідка 

вивчення БАР; поширення лікарських рослин у природі, 

накопичення та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гірчак перцевий; 

б) буркун лікарський. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                                

                    а) чистотіл звичайний;  б) вільха чорна; 

                               в) черемха звичайна;   г) чага березова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ефедри хвощової. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

кори дубу звичайного, яка надійшла до аптеки.  
 
 
 

 

Варіант № 24 
 
1. Флавоноїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) гірчак  зміїний;  

б) ріжки житні. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                     

а) живокіст лікарський; б) гірчиця сарептська;  

                     в) квасоля звичайна; г) каланхое  перисте. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС гірчака пташиного . Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

трави барвінку малого, яка надійшла до аптеки. 

 



Варіант № 25 
 
1. Дубільні речовини: визначення; класифікація; історична довідка 

вивчення БАР; поширення лікарських рослин у природі, 

накопичення та локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) череда трироздільна;  

б) барбарис звичайний. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                   

а) перець стручковий; б) виснага морквоподібна; 

в) софора японська; г) дуб звичайний. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС раувольфії зміїної. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

плодів софори товсто плідної, яка надійшла до аптеки. 
 
 
 

 

Варіант № 26 
 
1. Дубільні речовини: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) липа серцелиста;  

б) перець стручковий. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:  

                   а) перстач прямостоячий; б)  смоковниця  звичайна; 

                    в) вовчуг польовий; г) ефедра хвощова. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС горобини чорноплідної. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС трави 

ерви шерстистої, яка надійшла до аптеки. 

 

 



Варіант № 27 
 

1. Хромони: визначення; класифікація; історична довідка вивчення 

БАР; поширення лікарських рослин у природі, накопичення та 

локалізація БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) малина звичайний;  

   б) волошка синя. 

                                                                           (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                               

                    а) малина звичайна;    б) гірчак зміїний; 

в) хвощ польовий;  г) очиток великий. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ефедри хвощової. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

кори дубу звичайного, яка надійшла до аптеки. 
 
 

 

 

Варіант № 28 
 
1. Хромони: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, зберігання 

ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське значення 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) вовчуг польовий;  

б) гірчак почечуйний. 

 (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                   

а) лопух великий; б) раувольфія зміїна;  

                     в) кріп запашний; г) чай китайський. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС маку снодійного. Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС 

кореню перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки. 

 

 



Варіант № 29 
 
1. Алкалоїди: визначення; класифікація; історична довідка вивчення БАР; 

поширення лікарських рослин у природі, накопичення та локалізація 

БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) родовик лікарський;  

б) черемха звичайна. 

  (Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС: 

а) глід колючий; б) барвінок малий;   

                    в) барбарис звичайний; г) горобина чорноплідна. 

                                               (Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРСсофори японської. Анатомо-діагностичні 

ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кореню 

родовика лікарського, яка надійшла до аптеки. 

 
 
 
 
 

Варіант № 30 
 
1. Алкалоїди: добування БАР; особливості заготівлі, сушіння, 

зберігання ЛРС; лікувальні властивості БАР; народногосподарське 

значення БАР.  
2. Охарактеризуйте за короткою схемою зазначені ЛР:  

а) омела біла;  

б) акація біла. 

(Схема додається)  
3. Узагальніть у вигляді таблиці деякі відомості про ЛРС:                     

а) волошка синя; б) липа серцелиста;  
в) череда трироздільна; г) гірчак пташиний. 

(Таблиця додається)  
4. Визначення тотожності ЛРС ріжок житніх (споринні). Анатомо-

діагностичні ознаки зазначте на малюнку. 

5. Опишіть проведення ІІІ етапу товарознавчого аналізу 2 кг ЛРС кореню 

перстачу прямостоячого, яка надійшла до аптеки.  
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