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Медична ботаніка належить до фундаментальних медико-
біологічних дисциплін і є базовою в підготовці студентів до за-
своєння професійно-орієнтованих дисциплін — фармакогнозії та 
ресурсознавства лікарських рослин.

Підручник з медичної ботаніки підготовлений для практичної 
допомоги студентам фармацевтичних факультетів заочної і ден-
ної форм навчання під час самостійного опрацювання навчаль-
ного матеріалу та виконання контрольних робіт з дисципліни. 
Для контролю за рівнем засвоєння знань до кожного розділу до-
даються запитання для самоконтролю і тестові завдання. Мате-
ріали висвітлюють найголовніші питання структурної організації 
лікарських рослин на основі сучасних наукових даних з анатомії, 
морфології, фітоценології та екології.

Оскільки у фармацевтичній галузі найбільше використову-
ють судинні рослини, підручник передбачає ознайомлення сту-
дентів із сучасними уявленнями про особливості морфолого-
функціональної організації насамперед рослинних організмів на 
клітинному, тканинному, організмовому, популяційному та ре-
сурсному рівнях існування. Фрагментарно висвітлюються питан-
ня особливостей будови, систематики і пристосування до умов 
середовища бактерій, грибів, ліхенізованих грибів та водоростей. 
Головна увага приділяється тим аспектам, які важливі для по-
дальшого вивчення фармакогнозії і можуть бути використані в 
практичній діяльності спеціалістами з фармації. Зокрема, знання 
і вміння з морфології та анатомії рослинних організмів необхід-
ні для успішного проведення макро- і мікроскопічного аналізу, 
визначення ідентичності і доброякісності лікарської рослинної 
сировини.

Вивчення курсу починається з одноклітинних організмів, які 
в еволюційному плані вважають найпримітивнішими, і закінчу-
ється квітковими рослинами, які є найбільш еволюційно прогре-
сивними. Крім того, вміщена інформація про гриби та рослини 
флори різних регіонів світу.

ПЕРЕДМОВА
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Усе, що нас оточує, поділяють на дві основні форми — живе 
та неживе. Положення проміжної форми — вірусів — дотепер є 
спірним, хоча більшість спеціалістів вважають їх живими.

Живі істоти — це відкриті саморегулівні та самовідтворюваль-
ні системи, побудовані з біополімерів — білків і нуклеїнових кис-
лот.

Основна форма організації живої матерії, елементарна оди-
ниця організму — клітина. Це самовідтворювальна система, яка 
відділена від середовища і зберігає певну концентрацію хімічних 
речовин, забезпечує стабільність (гомеостаз) і водночас постій-
ний обмін речовинами та енергією з середовищем. Роль бар’єра 
відіграє плазматична мембрана. Кожна клітина має цитоплазму і 
генетичний матеріал у вигляді ДНК, що регулює життя клітини 
і її відтворення.

У курсі медичної ботаніки рослини та інші організми розгля-
даються на кількох рівнях існування живого.

Молекулярний. Будь-яка жива система, хоч як непросто вона 
організована, складається з біологічних макромолекул: нуклеїно-
вих кислот, білків, полісахаридів, а також інших важливих ор-
ганічних речовин. З цього рівня починаються різноманітні про-
цеси життєдіяльності організму: обмін речовин і перетворення 
енергії, передача спадкової інформації, накопичення біологічно 
активних речовин та ін.

Клітинний. Клітина — структурна і функціональна одиниця 
рослин, а також одиниця розвитку всіх живих організмів Землі. 
На клітинному рівні відбувається перетворення речовин і енер-
гії.

Організмений. Елементарною одиницею організменого рівня 
є особина, що розглядається як жива система. На цьому рівні ви-
никають системи органів, спеціалізованих для виконання різних 
функцій, зокрема накопичення біологічно активних речовин.

Популяційно-видовий. Сукупність організмів певного виду, 
об’єднана загальним місцем проживання — популяція. Попу-

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ
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ляція — надорганізмова система. Популяції рослин є основним 
джерелом лікарської сировини з дикорослих рослин.

Існують інші (вищі) рівні організації живої речовини (біогео-
ценотичний, біосферний), які не розглядаються в курсі медичної 
ботаніки.

Основна увага зосереджена на різнобічному вивченні лікар-
ських (переважно вищих судинних) рослин як природного дже-
рела лікарської рослинної сировини.

Термін “ботаніка” походить від грецького “botane”, що до-
слівно українською мовою перекладається як “трава, зелень”, 
а “botaпісит” — гербарій, травник. Латиною ж поняття “трава, 
зелень” звучить як “herbа” і від цього латинського кореня по-
ходять такі відомі терміни, як “herbariит” (українською — гер-
барій, книга про рослини), “herbariиs” (українською — знавець 
трав (рослин), ботанік).

Історично склалося так, що в українській мові закріпився 
термін “ботаніка” — як наука про рослини, що вивчає законо-
мірності зовнішньої і внутрішньої їх будови, особливості жит-
тєдіяльності і географічного поширення. На сьогодні ботані-
ка об’єднує комплекс наук, які вивчають усі рослини взагалі і 
гриби зокрема. Зважаючи на лікувальні властивості ботанічних 
об’єктів, наука ботаніка у медичних (а також фармацевтичних) 
ВНЗ дістала назву “медична ботаніка”. Останнім часом диску-
тується термін “фармацевтична ботаніка” як такий, що включає 
розгляд зовнішньої і внутрішньої будови ботанічних об’єктів, їх 
систематики з акцентом на вивченні їх як природного джере-
ла сировини для медицини. Отже, медична, чи фармацевтична, 
ботаніка — наука про лікарські рослини (і гриби), їх зовнішню 
та внутрішню будову, розвиток, життєдіяльність, біохімічний 
склад, класифікацію, поширення, використання в медицині 
та інші особливості. Нині медична ботаніка є багатогалузевою 
наукою, загальне завдання якої — різностороннє вивчення не 
лише окремих рослин, а й природних угруповань, де зростають 
ці рослини. Разом з тим медична (фармацевтична) ботаніка як 
фундаментальна наука дає відповідь на запитання практики: як 
найраціональніше використовувати корисні рослини чи їх угру-
повання?

Нижче наведено об’єкти і структуру дисципліни “медична 
(фармацевтична) ботаніка”:
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Мінарченко, В.М.
Медична ботаніка: підручник / В.М. Мінарченко, 

Л.М. Махиня, П.І. Середа — К.: Медицина, 2009. — 328 с.
ISBN 978-966-10-0041-3

У підручнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють анато-
мію, біоморфологію, систематичну приналежність лікарських рослин і грибів, 
сировину яких використовують чи можуть використати в майбутньому для по-
треб медицини і фармації. Включено матеріали авторських лекцій з медичної 
ботаніки для студентів фармацевтичного факультету, а також дані наукової 
літератури, які охоплюють ключові питання структурної організації рослин, 
грибів і бактерій на клітинному, тканинному, організменому, популяційно-
му та екосистемному рівнях. Фрагментарно висвітлено аспекти особливостей 
морфолого-анатомічної будови рослин залежно від систематичної їх прина-
лежності та еколого-ценотичних умов зростання.

Матеріали подано відповідно до типової навчальної програми з медичної 
ботаніки та вимог кредитно-модульної системи.

Для студентів і викладачів вищих фармацевтичних навчальних закладів та 
фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ—IV рівнів 
акредитації денної і заочної форм навчання. Підручник можна використати 
для самостійної роботи і контрольних робіт з медичної ботаніки.

ББК 52.82; 28.5
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