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Опис навчальної дисципліни
Формування у майбутніх фахівців системи спеціальних теоретичних знань щодо
споживних властивостей, асортименту та практичних навичок оцінки споживних
властивостей органічної продукції, сертифікованої на території України
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 год.)
Лекційні заняття: словесні методи навчання (пояснення, розповідь, бесіда, сторітелінг);
наочні методи навчання (майндмепінг, інфонографіка); практичні заняття ((письмові
завдання, виконання тестів, творчі роботи (реферати, наукові роботи), досліди,
лабораторні експерименти; трейлери, скрайбінг)), виїзні заняття; самостійна робота
студентів поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Засвоїти поняття лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина, біологічно
активні речовини (БАР),знати поняття ідентичності та доброякісності ЛРС; знати
загальні правила заготівлі ЛРС; знати систему стандартизації ЛРС; знати види
класифікації ЛРС (хімічна, фармакологічна, ботанічна, морфологічна); знати вплив
географічних і екологічних факторів на продуктивність ЛР; засвоїти методи
макроскопічного і мікроскопічного аналізів цільної, подрібненої ЛРС
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання
 вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин
неорганічного, органічного та біологічного походження,
використовуючи відповідні хімічні методи (ПР02);
 вміти застосовувати положення нормативних документів,
що регламентують порядок проведення сертифікації
продукції, атестації виробництва, вимоги до організації
систем управління якістю на підприємствах, правила
оформлення
технічної
документації
та
ведення
технологічного процесу базуючись на знаннях, одержаних
під час практичної підготовки (ПР04);
 вміти самостійно організовувати і проводити наукові
дослідження, критично оцінювати одержані результати,
формулювати висновки, оцінювати їхнє теоретичне,
практичне і комерційне значення (ПР25).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 мати здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях (ЗК01);
 мати здатність використовувати ґрунтовні знання з
хімії і біології в обсязі, необхідному для досягнення
інших результатів освітньої програми (СК02);
 мати здатність проводити аналіз сировини,
матеріалів,
напівпродуктів,
цільових
продуктів
біотехнологічного виробництва (СК06).

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Тема 1. Зерняткові
дикоростучі плоди:
видовий склад,
ресурси, споживні
властивості
Тема 2. Кісточкові
дикоростучі плоди:
видовий склад,
ресурси, споживчі
властивості

Види робіт

Модуль 1. Продукція рослинного походження
Відвідування занять; обговорення Підготувати доповіді за темами: «Походження
матеріалу
занять;
виконання зерняткових плодових культур», «Еволюція дикорослих
навчальних
завдань;
завдання видів та культурних форм зерняткових плодів»,
самостійної роботи; тестування
«Біологічні і виробничі характеристики зерняткових
дикорослих плодів», «Генетичні особливості дикорослих
зерняткових»
Відвідування занять; обговорення
Підготувати доповіді за темами: «Походження
матеріалу занять; виконання
кісточкових плодових культур», «Еволюція дикорослих
навчальних завдань; завдання
видів та культурних форм кісточкових плодів»,
самостійної роботи; тестування
Біологічні і виробничі характеристики кісточкових
дикорослих плодів», «Генетичні особливості дикорослих
кісточкових»

Тема 3. Дикоростучі
ягоди, горіхи: видовий
склад, споживні
властивості

Відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Тема 4. Малопоширені
овочі: класифікація,
напрямки
використання,
споживчі властивості
Тема 5. Гриби:
значення,
класифікація,
характеристика
основних видів
їстівних і отруйних
грибів

Відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Тема 6. Загальні
відомості про лікарські
рослини. Основи
заготівельного процесу
ЛРС

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати доповіді за темами: «Значення для людини
та роль дикорослих ягідників в лісових біогеоценозах»,
«Технологія заготівлі, зберігання та переробки ягід»,
«Вплив антропогенних факторів на ягідники, їх
збереження і підвищення продуктивності», «Створення
плантацій лісових плодово-ягідних рослин»
Підготувати доповіді за темами: «Сировинні ресурси
деревної зелені», «Хімічний склад деревної зелені»,
«Заготівля деревної зелені, її використання для
виготовлення вітамінного борошна»
Підготувати доповіді за темами: «Харчове значення та
лікувальні властивості грибів», «Фактори, що впливають
на плодоношення грибів», «Збір грибів. Промислова
заготівля та первинна переробка грибів», «Раціональна
експлуатація та заходи з підвищення врожайності
грибів», «Штучне розведення грибів»

Модуль 2. Лікарсько-рослинна сировина
Відвідування занять; обговорення Підготувати доповіді за темами: «Біологічно активні
матеріалу
занять;
виконання речовини тваринного і рослинного походження.
навчальних
завдань;
завдання Класифікація. Загальна характеристика первинних
самостійної роботи; тестування
метаболітів та терпеноїдів», «Біологічно активні
речовини тваринного і рослинного походження.
Класифікація. Загальна характеристика вторинних

Назва теми

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Види робіт

Тема 7. Діючі
речовини лікарських
рослин

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

Тема 8. Пакування,
маркування та
зберігання ЛРС.
Нормативноаналітична
документація на ЛРС.

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
метаболітів», «ЛР і сировина, які містять різні біологічно
активні речовини. Культура тканин. Джерела алантоїну
(огірочник лікарський, види живокісту, види квасолі),
види гарбуза, залізняк колючий, полин звичайний,
піретрум, любисток», «Організація заготівлі ЛРС.
Освоєння прийомів раціонального збору ЛРС різних
морфологічних груп», «Організаційні заходи щодо
заготівлі ЛРС», «Рідкісні, зникаючі види ЛР. Червона і
Зелена книги України», «Система заходів з охорони,
раціонального природокористування і відтворення
запасів ЛР в регіоні»
Підготувати доповіді за темами: «Макроскопічний аналіз
як основний метод встановлення тотожності цілої
лікарської рослинної сировини у загальному комплексі
фармакогностичного дослідження», «Головна мета
макроскопічного аналізу при визначенні ідентичності
рослинної сировини», Оволодіння методикою
макроскопічного аналізу лікарської рослинної сировини,
що в значній мірі залежить від знання характеристики
родин та морфологічної будови органів рослин»
Підготувати доповіді за темами: «Ідентифікація
лікарської рослинної сировини за макроскопічним
аналізом», «Аналіз лікарської рослинної сировини, що
містить різні групи БАР», «Аналіз зборів»
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): робота на практичному занятті (12 балів), проходження підсумкового тесту
51
до тем (24 балів); завдання самостійної роботи (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-8): робота на практичному занятті (16 балів), проходження підсумкового тесту
36
до тем (21 бал); завдання самостійної роботи (3 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

