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Метою вивчення навчальної дисципліни є: 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. 
Міжпредметі звязки. Дисципліна «Основи гомеопатії» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: «Медична та 

біологічна фізика», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», інтегрується з вивченням «Фармакології». Вивчення дисципліни формує 

засади подальшого вивчення студентом основних підходів до додаткових методів лікування 

при вивченні усіх дисциплін клінічного спрямування. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; здатність 

приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 
здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); розуміння важливості превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я 

населення.; навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення 

принципів та характеру лікування захворювань; здатність інтегровано оцінювати скарги та 

результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо 

немедикаментозної корекції їх стану. 
Програмні результати навчання: використовувати набуті знання про будову та функції 

окремих органів й систем і організму людини в цілому внормі, при розвитку патологічних 

процесів, захворювань в подальшому навчанні та у практичній діяльності лікаря;  призначати 

й аналізувати додаткові методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні 

та/або інструментальні); оцінювати інформацію з метою проведення диференційної 

діагностики захворювань (за списком 2), використовуючи знання про людину, її органи й 
системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 

4); встановлювати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1), встановити 

попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або 

синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки 

диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм; визначати характер лікування (консервативне, 

оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого 

та на етапах медичної евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного 

діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами; вести медичну документацію щодо 

пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів, використовуючи 

стандартну технологію, готувати звіт про особисту виробничу діяльність за узагальненою 

формою. 
Очікувані 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. 
вміти: 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: 
Введення у гомеопатію. Коротка історія розвитку гомеопатії в Україні: поняття про 

гомеопатію. Державне нормування виробництва гомеопатичних лікарських препаратів. 
Номенклатура гомеопатичних лікарських засобів. Основні поняття і терміни гомеопатії: 

гомеопатія, гомеопатична фармація, гомеопатичні препарати, гомеопатичний діагноз, життєві 

сили, принцип подоби. Державне нормування виробництва гомеопатичних препаратів. Задачі 

гомеопатичних препаратів як науки і навчальної дисципліни. Номенклатура гомеопатичних 

лікарських засобів (Наказ МОЗ України № 165 від 03.08.1989 р., Проект «Української 

номенклатури монокомпонентних гомеопатичних лікарських засобів»). 
Класифікація гомеопатичних лікарських форм. Основні напрямки нормування 

виробництва гомеопатичних лікарських препаратів: класифікація гомеопатичних 

препаратів. Приготування гомеопатичних матричних настойок згідно ДФУ та контроль їх 

якості. Класифікація гомеопатичних препаратів одержаних з сировини рослинного, 

тваринного і мінерального походження. 
Основні принципи гомеопатії: принцип подібності. Принцип випробування нових 

ліків на здорових добровольцях. Принцип потенціювання гомеопатичних препаратів. 

Потенціювання матричних настойок гомеопатичних. Принцип мінімальних доз. Шкали 

розведень: десяткова, сотенна, М, LМ; їх сутність, позначення та концентрація діючих 

речовин. Класифікація гомеопатичних розведень (низькі, середні, високі). Принцип одного 

лікарського засобу. Призначення відповідних розведень для лікування гострих та хронічних 

захворювань. Особливості потенціювання гомеопатичних матричних настойок в залежності 

від методу приготування. Розчинники, що використовуються для розведення базисних 

препаратів. 
Шкали гомеопатичних розведень: розведення гомеопатичні. Розведення за методом 

Корсакова. Розведення за методом Ганемана. Рідкі, тверді, м’які гомеопатичні лікарські 

форми, оформлення до відпуску та контроль їх якості. Особливості приготування розведень 

за десятковою та сотенною шкалами. Рідкі гомеопатичні розведення з мінеральних речовин та 

хімічних сполук. Характеристика. Особливості застосування у гомеопатичній практиці. 

Краплі гомеопатичні. Визначення. Характеристика. Контроль якості. Особливості 

оформлення до відпуску. 



Закон зцілення Геринга. Лікування гострих та хронічних хвороб: закон зцілення 

Геринга. Гомеопатичні олії, оформлення до відпуску та контроль їх якості. Основні принципи 

закону зцілення Геринга. Порівняння алопатичної та гомеопатичної терапії. Олії. Визначення. 

Характеристика. Контроль якості Особливості оформлення до відпуску. Розчинники, що 

використовуються для виготовлення олій гомеопатичних. 
Гомеопатичні групи ліків: базисні препарати, рідкі гомеопатичні лікарські форми, 

оформлення до відпуску та контроль їх якості. 
Екстемпоральні гомеопатичні лікарські засоби. Комплексна гомеопатія: 

екстемпоральні лікарські засоби. Визначення. Характеристика та вимоги до їх якості. 

Особливості прийому. Особливості оформлення до відпуску. Комплексні гомеопатичні 

лікарські засоби. Оформлення до відпуску та контроль їх якості. Принципи комплексної 

гомеопатії. Класифікація і характеристика комплексних гомеопатичних препаратів. Тверді та 

рідкі комплексні засоби. Контроль якості. Особливості оформлення до відпуску.  
Ліки, наближені до гомеопатичних. Антигомотоксична терапія: тритурації 

гомеопатичні. Визначення. Характеристика. Оформлення до відпуску та контроль їх якості. 

Антигомотоксичні препарати. Визначення.  
Теоретичні основи механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів. Холистичний 

підхід. Теорія міазмів. Теорія інформаційного потенціювання. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 


