
Анотація на дисципліну 
ГОМЕОПАТИЧНІ ПРЕПАРАТИ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — поглиблення професійних знань та ознайомлення з 
теоретичними та практичними основами технології гомеопатичних лікарських 
препаратів в аптечних умовах, контролю якості, правил оформлення до 
відпуску, умов зберігання та особливостями застосування хворими. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як латинська мова, 
ботаніка, аналітична хімія, аптечна технологія ліків, фармакогнозія, 
фармакологія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти гомеопатичний метод лікування, 
теорію з механізму дії гомеопатичних ліків, прописування рецептів; здатність 
виготовляти  різноманітні гомеопатичні  препарати; здатність розуміти 
особливості використання природної сировини в гомеопатії; здатність 
застосовувати методи якісного аналізу гомеопатичних лікарських засобів із 
наголосом на сучасні інструментальні методи аналізу. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні діючі накази та інші нормативні документи МОЗ України по 
приготуванню, контролю якості та відпуску гомеопатичних препаратів; 
основні принципи гомеопатії; склад лікарських форм, характеристику та 
асортимент лікарських та допоміжних речовин, що застосовуються у 
гомеопатії; основи організації технологічного процесу приготування 
різноманітних гомеопатичних лікарських препаратів; сучасні інструментальні 
методи аналізу гомеопатичних лікарських засобів; визначення основних 
гомеопатичних термінів та понять: гомеопатичний діагноз, динамізація, життєві 
сили, лікарський симптом, міазм, модальність, нозод, фенотип, діатез, 
конституція, полі хрести; 
уміти: формулювати основні поняття і терміни гомеопатії та гомеопатичної 
фармації; користуватися нормативною та довідковою літературою з питань 
прописування, приготування та нормування якості гомеопатичних лікарських 
препаратів; обґрунтовувати технологію гомеопатичних лікарських препаратів у 
вигляді різних лікарських форм (тверді, рідкі лікарські форми) та особливості їх 
вживання; оцінювати якість гомеопатичних лікарських препаратів, оформляти 
їх до відпуску; 



володіти: навичками та уміннями технології приготування матричних 
гомеопатичних настойок згідно вимог ДФУ, контролем їх якості; навичками та 
уміннями технології приготування рідких гомеопатичних розведень згідно 
вимог ДФУ, контролем їх якості; навичками та уміннями технології 
приготування гомеопатичних настойок гранул згідно вимог ДФУ, контролем їх 
якості; навичками та уміннями технології приготування тритурацій 
гомеопатичних згідно вимог ДФУ, контролем їх якості; навичками та уміннями 
технології приготування комплексних гомеопатичних препаратів згідно вимог 
ДФУ, контролем їх якості. 
Зміст навчальної дисципліни:  
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ.ТЕХНОЛОГІЯ БАЗИСНИХ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. 
Поняття про гомеопатію та основні її принципи. Державне нормування 
виробництва гомеопатичних лікарських препаратів. Особливості прописування 
гомеопатичних рецептів. Номенклатура гомеопатичних лікарських засобів. 
Класифікація гомеопатичних препаратів. Приготування гомеопатичних 
матричних настойок згідно ДФУ та контроль їх якості. Шкали розведень. 
Принцип потенціювання гомеопатичних препаратів.  
Розведення гомеопатичні. Технологія рідких гомеопатичних розведень, 
оформлення до відпуску. Закон зцілення Геринга. Технологія олій 
гомеопатичних, оформлення до відпуску та контроль їх якості. Технологія 
базисних препаратів, рідких гомеопатичних лікарських форм, оформлення 
до відпуску та контроль їх якості. 
ТЕХНОЛОГІЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ.  Конституційний 
тип пацієнта. Гранули гомеопатичні. Технологія гранул гомеопатичних, 
оформлення до відпуску та контроль їх якості. Тритурації гомеопатичні. 
Технологія тритурацій гомеопатичних, оформлення до відпуску та контроль їх 
якості.  Комплексні гомеопатичні лікарські засоби. Технологія комплексних 
гомеопатичних лікарських препаратів, оформлення до відпуску та контроль їх 
якості.  Технологія твердих, комплексних гомеопатичних лікарських форм, 
оформлення до відпуску та контроль їх якості. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 


