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Мета: створення у студентів цілісного уявлення про основні теоретичні та 

методичні аспекти гомеопатії, а також набуття практичних навичок, 

використання її в клінічних умовах. 
Завдання: визначення та принципи гомеопатії, історія розвитку гомеопатії та 

її сучасне наукове обґрунтування, походження гомеопатичних ліків та 

способи їх виготовлення, основні гомеопатичні препарати, що 
використовуються при лікуванні хворих з різними патологічними станами.         

Результати навчання:  

1.Знати визначення гомеопатії, її роль і місце в сучасній лікарській практиці. 

Основний принцип гомеопатичного методу лікування - принцип подібності.  
2.Знати сучасне наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування. 

Принцип малих доз.  

3.Знати походження та способи виготовлення гомеопатичних ліків. Принцип 
потенціювання.  

4.Знати джерела знань про гомеопатичні ліки. Основний принцип 

дослідження гомеопатичних ліків - дослідження на практично здорових 

людях. 
7.Знати методологію гомеопатичного обстеження. Гомеопатична семіотика. 

8.Знати основні гомеопатичні комплексні та монопрепарати, зареєстровані в 

Україні, для індивідуалізованого лікування хворих з різними патологічними 
станами. 

9.Вміти виписувати гомеопатичний рецепт. 

1. Вміти проводити пошук відповідного гомеопатичного засобу за 
допомогою реперторіуму. 

2. Вміти проводити вибір серед основних моно- та комплексних 

гомеопатичних препаратів, зареєстрованих в Україні, для лікування хворих з 

різними патологічними станами. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Загальні компетентності 

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
КЗ 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути 

сучасно навченим. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

КФ 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та 

закладів охорони здоровя лікарськими засобами, парафармацевтичними 
товарами, засобами медичного призначення та лікувальною парфумерно-

косметичною продукцією відповідно до вимог Національної лікарської 

політики, Належної аптечної практики та інших організаційно-правових норм 

фармацевтичного законодавства. 
КФ 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час 

вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки 

співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань 
керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням 

біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-

хімічних особливостей ЛЗ. 
 


