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Мета курсу – поглиблення професійних знань та ознайомлення з теоретичними та 

практичними основами гомеопатичних лікарських препаратів в аптечних умовах, 
контролю якості, правил оформлення до відпуску, умов зберігання та особливостями 
застосування хворими. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи гомеопатії» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 
«Фізіологія», «Біологічна хімія», «Фармакологія та медична рецептура». Вивчення 
дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як 
«Медсестринство в сімейній медицині», «Медичне та фармацевтичне товарознавство», 
«Клінічне медсестринство в педіатрії», «Клінічне медсестринство в хірургії», «Клінічне 
медсестринство у внутрішній медицині», «Клінічне медсестринство в професійній 
патології». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
застосовування професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для 
забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, 
конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на 
засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки; 
здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, 
особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність виокремлювати ознаки та 
тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: брати участь у забезпеченні спостереження за 
здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду; виписувати, 
зберігати та застосувати фармакологічні засоби; здатність до точності при здійсненні 
взаємозалежних професійних функцій; організовувати та проводити навчання пацієнтів 
та членів їхніх родин з медичних питань; належно вести відповідну медичну 
документацію; планувати та надавати сестринську допомогу з урахуванням методу 
медсестринського процесу та пріоритетів догляду у досягненні здоров’я та незалежності 
у певного пацієнта; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській 
діяльності результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням. 

Очікуванні результати навчання: 
знати: основні діючі накази та інші нормативні документи МОЗ України по 

приготуванню, контролю якості та відпуску гомеопатичних препаратів; визначення та 
принципи гомеопатії; історію розвитку гомеопатії та її сучасне наукове обґрунтування; 



склад лікарських форм, характеристику та асортимент лікарських та допоміжних 
речовин, що застосовуються у гомеопатії; основні гомеопатичні препарати, що 
використовуються при лікуванні хворих з гострими респіраторними вірусними 
інфекціями (ГРВІ), деякими алергічними проявами та дитячими захворюваннями (для 
нормалізації вікових обмінних процесів, стимуляції імунітету, учення функціональних 
розладів і лікування алергічних реакцій) і деякими психосоматичними захворюваннями; 
сучасні інструментальні методи аналізу гомеопатичних лікарських засобів; визначення 
основних гомеопатичних термінів та понять: гомеопатичний діагноз, динамізація, життєві 
сили, лікарський симптом, міазм, модальність, нозод, фенотип. 

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 використання гомеопатичних лікарських препаратів у вигляді різних 
лікарських форм (тверді, рідкі лікарські форми); оцінювати якість гомеопатичних 
лікарських препаратів, оформляти їх до відпуску. визначати походження гомеопатичних 
ліків; обґрунтувати визначення та принципи гомеопатії, історію розвитку гомеопатії та її 
сучасне наукове обґрунтування; аналізувати основні гомеопатичні препарати, що 
використовуються при лікуванні хворих з гострими респіраторними вірусними 
інфекціями (ГРВІ), деякими алергічними проявами та дитячими захворюваннями (для 
нормалізації вікових обмінних процесів, стимуляції імунітету, учення функціональних 
розладів і лікування алергічних реакцій) і деякими психосоматичними захворюваннями; 
володіти методикою гомеопатичного обстеження хворого (зібрати гомеопатичний 
анамнез, здійснити ретельне об’єктивне обстеження) і вміти призначити гомеопатичні 
засоби при деяких патологічних станах. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. БАЗИСНІ 

ГОМЕОПАТИЧНІ ПРЕПАРАТИ. Введення у гомеопатію. Коротка історія розвитку 
гомеопатії в Україні. Класифікація гомеопатичних лікарських форм. Основні напрямки 
нормування виробництва гомеопатичних лікарських препаратів. Основні принципи 
гомеопатії. Шкали гомеопатичних розведень. Закон зцілення Геринга. Лікування гострих 
та хронічних хвороб. Гомеопатичні групи ліків. 

ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ. Екстемпоральні гомеопатичні лікарські 
засоби. Комплексна гомеопатія. Ліки, наближені до гомеопатичних. Антигомотоксична 
терапія. Теоретичні основи механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


