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Впровадження у медичну практику сучасних фармакологічних 

засобів, на жаль, у багатьох випадках призводить до ускладнень – 

медикаментозної хвороби з її численними проявами, в першу чергу 

алергічними реакціями. Гомеопатія є випробуваним впродовж більше ніж 

двох сторіч альтернативним методом, який суттєво оптимізує 

результативність лікування багатьох захворювань та дозволяє лікареві 

дотримуватися заклику Гіппократа «Не зашкодь!», оскільки полягає в 

застосуванні малих доз лікарських субстанцій природного походження. Це 

зумовлює актуальність інтеграції гомеопатії в систему практичної охорони 

здоров`я та Європейського комітету з гомеопатії. Арсенал гомеопатичних 

лікарських засобів на світовому фармацевтичному ринку нараховує понад 

2000 найменувань. Механізм дії гомеопатичних ліків до цих пір ще 

недостатньо науково  обґрунтований, що викликає суперечності між 

алопатами та гомеопатами. 

Мета: формування у студентів теоретичних знань, умінь та  

практичних навичок щодо виготовлення гомеопатичних ліків, які 

зареєстровані в Україні та їх застосування для індивідуалізованого 

лікування хворих з різними патологічними станами.  

Завдання:  

сформувати підготовку провізорів, які володіють значним обсягом 

теоретичних і практичних знань щодо визначення та принципів гомеопатії, 

історії розвитку гомеопатії та її сучасного наукового обґрунтування; 

закріпити знання про походження гомеопатичних ліків та способи їх 

виготовлення; 

сформувати знання про основні гомеопатичні препарати, що 

використовуються при лікуванні хворих за різних патологічних станів. 

Результати навчання: 

ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності. 

ПРЗ 4. Використовувати результати самостійного пошуку,аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для рішення типових завдань 

професійної діяльності. 

ПРЗ 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних 

ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній 

діяльності. 

ПРЗ 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних 

методів та підходів. 

ПРЗ 11. Використовувати методи оцінювання показників якості 

діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці. 

ПРФ 20. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних 

фармакологічних груп з урахуванням їхніх біофармацевтичних, 



фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей; рекомендувати 

споживачам лікарські засоби та товари аптечного асортименту з наданням 

консультативної допомоги. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: 

- Визначення гомеопатії, її роль і місце в сучасній лікарській практиці.  

- Основний принцип гомеопатичного методу лікування - принцип 

подібності. 

- Сучасне наукове обґрунтування гомеопатичного методу лікування. 

Принцип малих доз. 

- Походження та способи виготовлення гомеопатичних ліків. Принцип 

потенціювання. 

- Джерела знань про гомеопатичні ліки. Основний принцип дослідження 

гомеопатичних ліків - дослідження на практично здорових людях. 

- Визначення лікарської хвороби та лікарського патогенезу. 

- Лікарське загострення, його типи. 

- Гомеопатична семіотика. Визначення модальностей. 

- Особливості обстеження хворого в гомеопатії. 

- Визначення та основні принципи гомотоксикології. 

- Визначення органотерапії та ізопатії. 

- Основні гомеопатичні комплексні та монопрепарати, зареєстровані в 

Україні, для індивідуалізованого лікування хворих із різними 

патологічними станами. 

Вміти: 

- Визначати основні показання та протипоказання до застосування 

гомеопатичної терапії. 

- Проводити гомеопатичне обстеження хворого та оцінити результати, 

враховуючи особливості гомеопатичного методу:  

а) виявити в спонтанній розповіді пацієнта ознаки для призначення 

гомеопатичного препарату;  

б) провести спрямоване та непряме опитування;  

в) оцінити генеалогічний анамнез;  

г) виявити загальні модальності хворого;  

д) оцінити результати фізикального та лабораторних досліджень. 

- Володіти принципами визначення потенції та частоти прийому 

гомеопатичних засобів. 

- Виписувати і вміти «читати» рецепт на гомеопатичні ліки. 

- Проводити пошук відповідного гомеопатичного засобу за допомогою 

реперторіуму. 

- Обґрунтувати конституціональні особливості основних гомеопатичних 

препаратів. 

- Призначати антигомотоксичні й ізопатичні ліки. 

- Проводити вибір серед основних моно- та комплексних гомеопатичних 

препаратів, зареєстрованих в Україні, для лікування хворих з різними 

патологічними станами. 

- Проводити вибір серед основних гомеопатичних препаратів, 

зареєстрованих в Україні, для застосування у педіатричній практиці. 

- Проводити вибір необхідної дози гомеопатичного препарату в залежності 

від віку хворого. 

- Проводити вибір необхідної дози гомеопатичного препарату в залежності 

від гостроти патологічного процесу. 

Демонструвати: 

- Знання про наукове обґрунтування гомеопатії, як вид нетрадиційної 

комплементарної медицини, фармакології та фармації, спрямований на 

активацію та оновлення захисних функцій організму. 



- Володіння основними знаннями про гомеопатичні ліки, їх походженням, 

виготовлення та застосування за різних патологічних станів. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Загальні: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і 

бути сучасно навченим. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні (фахові, предметні): 

ФК 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 лікарського засобу. 

 

 


