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ry iмeнi o. o. БoгoмoлЬця' к. мед. н.,.шlен poбoнoТ
гpyпи пo зaIlpoвaдл(енttlo пoлoжеttь Бoлoнськoi
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Зaвi.ryвaн кaфелpи вlтyтpiIпнъoi мeдициtlи мrдич.
нoгo фaкyльте,гy Nэ 2 Biнrrицькoгo нaцioнальнoгo
медичIroгo yнlвеpситетy iм' M. I' Пирoгoвц
д. мед. н., пpoфесop

Пpoгpaмa oбгoвopeнa i yxвaлeнa нa зaсiдaннi oпopнoi кaфeдpи нeвpo-
лoгii тa peaбiлiтaцiйнoi медицини Haцioнaльнoгo lueдичнoгo yнiвеpситетy iменi
o. o. БoгoмoлЬtl,я зa щaстi фaхiвuiв Haцioншlьнoi медичнoi aкaдемii пiслядlп-
лoмнoТ oсвiти iмeнi П. Л' lIIyпикц Львiвськoгo нaцioна-гlьнoгo мrдич}loгo yнiвep-
ситeтy iмeнi ,{aнилa Гaпlцькoгo, Хapкiвськoi мeдичнoi aкaдемii пiслядипrroмнoi
oсвiти. Oдеськoгo деря(aвнoгo медиvнoгo yнiвepситеry QI.||'2007 '
Киiв).

Пpoгparvra oбгoвopенa i yхвaлeнa нa мiяtкaфелparrьнiй нapaлi зaвiд5rвauiв oд-
нoпpoфiльниx кaфeдp BМH3 (пpoтoкoл Ne 1 вil 05.10.2006 p.).



l. ПOяснIOBAЛЬIIA ЗAIIискA
Bпpoвaддeння в мeдич}ry пpaктикy сyчaсниx фapмaкoлoгiчнIrх зaсoбiв y

знaчнiй кйькoстi випaдкiв пpизвoдить дo yсKпa.цненЬ 
- 

poзвитI(y лiкapськoТ
хвopoби з бaгатьмa ii пpoявaми, в пеpllгy чеpry дo алеpгiвних peaкцiй: Tяlккoгo
yPa)I(rIrнJr lцкipи, вrгyгpirшнiх opгaнiв, aстмaтичнoгo стaЕy) aнaфiлalсгичIroгo Iпo-
кy.

ПpoфЬaкгикa лiкaPськoТ xвoрoби _ це' нaс.rмпеprД, BикoPистaI{ня тaк}fx
Метo.цiв лilсувaння, якi пoзбaвленi цих yсклaднeнь.

oдним iз нlтх с гoМеoпaтI-lчttий мeтoд, який викopистoвyс в cвo€мy apсеналi
прrпapaти в oснoBнo]vfy MlнrP.UIьнoгo' PoслиIrI{oгo тa твapинIroгo пoхoД)I(eннJI y
Iuaлих дoзaх.

Hoвi вiдкpиття сrlaс}roi нayки свiдчaть пpo бioлoгiвIly :lктивнiсть таких
дoз, щo с тroprтичIrим oбгpyrrryвaнням гoмeoпaтrillнoгo лiкyвaнrrя.

Pезyльтaтивнiсть i вiдсyгнiqгь пoбiчних дiй пpи зacтoryвaннi гoМeoпaтич-
tloгo Метoдry лiкyвання, opигiнaлlьний цйiсний пiдxц дo лiкyвaння, a тaкoж нa-
явнiсть в ameкax дoстaтнЬoгo oбсяry гoмroпaтичних пpепapaтiв - вcе цr спри-
яr знaчнollfy зPocтaнIrro зaцiкaвлeнoстi сщaсних лiкapiв.

Пoчинаroчи з |994 poкy здiйсяrorтЬся викпaДaI{Hя еJrектиBнoгo lypсy з гo-
меoпaтii дIIя стyдeнтiв мrдичtlих вyзiв Укpal.ни з викopистaнн,tм вiдпoвiДнoi
пPoгpaми ''oснoви сyнaснoi гoмеoпaтii,'. У зв.язкy з вaбyтим нaвчuulьIlo-
метoдичним дoов1дoм тa пoявolo ItoвIд( нayкoвих дaних вкaзaнa пPoгPaмa пеPе-
poблена тa poзIциpеrra з yPаxyвalrl{ям cтal{дapтiв кPед}rтro-мo.ryJtнoi систeь,tи.

Hoвa пpoгpaмa з oсttoв гoмеoпaтii мaс Ita мeтi oб'еднaти в oднol\dy }lетoдич}Ioщ/

дoкyметrгi зуcuI|I|я тeopетичtlих i клiнiчних кaфепp, нarrpaвлeнi нa пiдrотовt<y
лiкapя зaгaльнoi пpа:<гики. Пpoгpамa poзpoбленa тaким чинoм, щoб .цaти мoя<.

ливigгь студeЕтaМ стapцIих Iсypсiв не тiльки зaсвoihи oснoвнi теopетиннi aспек-
ти гoмeoпaтi\, a |l нaбутtl пPaктичних нaвичoк iT викopистaння в кoмIlпекснolvfy
лiкyвaннi нa piзнrо< eтaпaх пaтолoгiчнoгo пPoцeсy, a тaкoж pеaбiлiтaцii хвoPих.

Пpoгpaмa з oсttoв гoмеoпaтi.i (кypо зa вибopoм) для Bищ!D( медl,tч}llо( зaкпa-
дiв oсвiти УкpaiЪи III-IV piвнiв aкPедитaцii скJIaдеIIa для спецiaпьнoстей
7. l l0 l 0 l ..Лiкyвaльнa опpaвa'', 7.1 101 04 ..Педiaтpiя'', 7.l l0 l05 ..Mедикo-пpoфi-

лaктичнa спPaBa'' rraпPяМy пiдгoтoвки l l0l ..Мsдицинa'' y вiдпoвiднoстi з oсвiт-
ньo-квa.гliфiкaцiйними хapaктеpистикaми (oКХ) i oсвiтньo-пpoфеciйними пpo-
гPaмaми (oпп) пiдгoтoвки фaхiвцiв, зaтвеpД)кеними нaксrзoм МoH УкpaiЪи вiд
l6.04.0з .}lъ 2з9, нaвч€ulьним lrлa}toм' затвеpДЛ(rним нaкaзoМ МoЗ Укpaiни вiд
18.06.02 Ns 22l. Bpaхoвytoни, щo ltaвчaнI{Я зa цими спецiaльнoстями здiйснro-
rться пpотятoм 6 poкiв' бaзoвa мeДичнa пiдгoтoвк4 кiнцeвi uiлi з .Цисlщruriни -oднaкoвi, тoмy скпaдrнa сдинa пPoгPaма з oсtloB гoмеoпaтii.цля зaзнaчeнI.D( спе-
цia.гrьнogгей.

Згiднo з нaвчаJIьним ппaнoм вивченнJI oснoв гoмеoпaтii здiйснtoсгься нa
4-мy poцi нaвчaннЯ. Пpoгpaмa Kypсy зa вибopoм мiстtтгь oснoвнi poз.пЬи с1^raо-

нoi гoмеoпaтii: i poзpaхoвaнa нa 30 aylи-гopних гoДиIi (пpaкгиuнi зaняггя) i
15 гoдин CPC.

Пporpамa дисциплiни стpyкrypoBана на 2 змiстoвi l}tollyлi. oбсяг нa-
вчaЛьнoгo навaнтаження сry.Дентiв oписaний y кpедитах EсТs - залiкo-



вих кpe,цитaх' якi заPaхoвJДoTъся сЦiдrнтaм при yспirшнoMy зaсBoсrtнi ними
мoДyля в цrЛo}ly.

Bидaми навчaJIьних зatшть згiднo з нaвч.UrЬним rшaнoм е: a) прaкгичнi зa-
нятгя, б) сaмoотiйна рoбoтa сryдентiв.

Пpaкгиuнi зaняття з oснoB гoмеoпaтii пpoвo,цЯтьсЯ нa клiнiчних бaзaх теpa-
певтичtloгo пpoфi;пo з дeмoнсTPаltiсrо хвopиx вiдпoвiДнo дo теМатики зaнJгть'
клiнiчним aнaлiзoм стaнy x-вoрoгo й пpизнaueннJlм гoмeoпaтичнltх лiкiв y зaлe-
)I(нoqгi вi.u фaзи чи стa'ДiТ пaтoлoгiчIloгo тIpoцeсy, iндивi'ryальнoi pеaкгивнocтi.

Пiд чaс викJIаДaння Iуpсу з oсIloв гoмеoltaтii дoгryскaсгься внeсення змiн
.цo нaвчaльнoi пpoгpaми зtlле)кнo вiд opгaнiзauiйних i технiчних мolкливoстей
вiдпoвiдниx кaфедp, rrле пoвиtlен бщи викoнaний в цiлoмy oбсяг вимoг з дис.
циплiни згi.ц}ro з кiнцевими цiлями.

Зaсвoснrrя теми тa змiстoвиx мo.ryлiв кoI{гpoJI}oсться нa пpaктичI{их зEll{ят.

тях y Bi'цпoвiднoстi з кoнкрrтrrl{ми цiлями. Pекoмендrсгься зaотoсoByвaти тaкi
зaсoби дiaгнogгики piвня пiдгoтoвки cтyдентiв: тeстoвi зaвдaнrш, poзв,язyвaнrrя

сиryaЦiйниx зa,Цav.

ПlдсyмковиЙ кoнтpoль засвo€tlltя l}toдуля здiйснlосгься по йoгo зaвеp-
шelrнi, oцiнкa yспirпнoстi сryдеrrтa з Дисциплiви с pейтингoвoro i вистaвля.
rтьсЯ зa бaгaтoбaльнoю IцкaлoIо i мaе визнaчення зa системoю ЕCTS та цrка-
лoю' пpийнятoю в Укpaiнi.

oпис ндвчaльнoгo IUIaнy з дисциrrлiни ..oснoвt| гo}troпатfi''
для сry.Центiв мr.цичIioгo фaкyльтетy за спецiaльнoстями

7.1i0101 .Лiкувanьнa cn.paвa'',7.l10r04 uПеdiampiя',' 7.l10105 'Mеduкo-
пpoфiлaкtrulvн а c np aв a,,, квo,liфiкацiя - лiкap.

Cтpylсгypa
нaвчальнoi
дисциплiни

Кiлькiсть гoДинr з IIих

Piк нa-
Bчaння Bцd

кoll'l|poЛ't)

Bcьoеo
zod/
l<pе-

dumiв

АvоumoD|ll|х
сPс
(гoд)Лeкцiй

(гoд)

Пpaкг.
зtlltять
(гoп\

45/r.5 0 30 l5 4

Змiстoвий
мoдvль l 18 12 6 пoтoчний

Tемa 1 J 2 пoтoчний
Tемa 2 J 2 пoтoчний
Tемa 3 3 2 пoтoчнии
Tемa 4 3 2 1loтoчнии
Tемa 5 J 2 пoтoчний
Tемa 6 2 пoтoчI'иI,l

Змiстoвий
мoлvль 2

2з 76 1 пoтoчItии

Teмa 7 J 2 пoтoчний
Teмa 8 z I пoтoчнии
Tемa 9 J 2 пoтoчний



Тема 10 2 I пoтoчний
Teмa l l ? 2 I пoтoчний
Tемa 12 2 1 пoтoчниIi
Tемa l3 J 2 I пoтoчний
Tемa 14 2 2 пoтoчний
Пцсумкoвий
rrroДульний
кoнтpoль:
пpаlсги'rнoi
Пlдгoтoвки;
теopетиннoi
пiдгoтoвкп

4 0 2 t пlдсyмкoвий

Пpимiтка. 1 кpедит ЕсTs - 30 гoд.
Ayлrгopне нaвaнтlDкеltltя - 66,7 o/o, СPС - З3'3 %

2. I}IЕTA BиBЧЕIIIIя нABчAЛЬнoi ДисципЛlIIи

Метoto виBче}lня .цисциrшirш с ствopеI{IUl y стyлекгiв цiлiснoio yявлeнrrя
пpo oснoвнi тeopсгивнi тa мeтoдичIli aспeкги гoмеoпaтii, a тaкo'( rraбyГгя
пpaкгичних нaвичoк викoPистаIIня ii в кпiнiчнrо< yмoвilх.

Кiнщeвi цiлi вuвvення ducцuttлittш
l. oбгpyшryвaти BизIIaченIIя тa пpиIIципи гoмeoпaтii, iстopilо рoзBитI(y гo-

мeoпaтii тa iТ су^lасне нayкoве oбгpyrrryвaння.
2. Bуlзнaчaтп пoxoд)кеннll гol\{еoпaтI{Elних Лiкiв тa спoсoби iх вигoтoвлення.
3. Aналiзyвaти oснoвнi гoмeoпaтItчIti пpепapaти, щo викopистoвytoтЬся пpt,t

лiIсyвaннi хвoPIц з гoстpими pеспipaтopниIии вiPyсtlими iнфекuiями (ГPBI), де-
якими aлеpгiчними пpoявaми тa дI{тяЧими зtlхEop}oвaннями (дrя нopмaлriзauii
вiкoвиx oбмiннlл< пpoцесiв, с"тимyляцii ir'гyrriтетy, yсyнrння фyнкцioнaлrьних
poтlадiв i лiкyвaння aлepгi.rних pеaкцiй) i деякими псиxoсoмaTшlllими зO(вo.
PювaнI{ями.

4. Boлoдiти мeтoдикolo гoмeoпaтичнoгo oбстex(енItя xвoPoгo (зiбpaти гo-
меoпaтичниЙ aliaмнез, зДiйснити Peтe,IЬ}Ie oб,€lсгивпe oбсгеxсенrr,я) i вмiти пpи-
3нaчити пoмeoпaтичIli зaсoби пРи дeяких пaтoлoгiчниx cтariaх.

3. ЗMIст ПPOгPAMи
Гoмеoпaтiя e дiсвим зaсoбoм лirryвaння, який пiдвиЩус фyнкцioнaльнi мo-

ясливoстi opгaнiзмy i ефекгивнo викoPиcтoвyсться пpи дисфyнкцiТ oкPемиx сис-
тeм i opгaнiв. Пpo uе свiдuить не тi-гьки iстopЬ tT зaстoсyвaння' a й сyuaсний дo-
свiд i нoвi нayкoвi poзpoбки. Ha тeпepiшньoмy eтaпi рoзвитt(y гoмеoпaтичЁoгo
Ilrетo.ry дyx(е вФкJlивим е фopмув:tlttlя пpaвильних yявлrltь пpo йoгo Мo)кIrивoс-
тi. мiсце в клiнiчнiй медицинi. a тaкo)t( ltl,Iяхи iнтегpaцii з iнrшими видaми лiкy-
вaння тa пpoфiлarсгики зaхвopюBaнь, мединнoi peaбiлiтauii.



Змiстoвий мoдvль-li ..3aгалЬtlа гoмеoпатiя''

Кoнкpemнi цiлi:
о Aналiзyвaти визнaчeннJr гoмеoпaтiТ i гoмеoпpепapaтiв.
о flемoнстpyвaти знaнIUl пpo нayкoве oбгpyнryвaняя гoмеoпaтif.
о oвoлoдiти метoдикo}o i теxнiкoro вигoтoвлення oснoвнихлiкapськиx фopм

гon,reoпaтичIiID( пpeпaрaтiв.
о Bиписувaти Pецепти гoмеoпPeпаpaтiв.аля лopoслих. y пeдiaтpиннiй тa гepia-

тpиннiй пPaктицi.
. BикopистoвyBати oснoвнi пpaвиЛa гoМеoпaтич}toi сeмioтики.

Teца 1. Bизначення гoмеoпатii., ii poль та мiсцe B сyчасIIiй мeДицинi.
Iстopiя poзвиткy' opгaнiзаЦiя та загaльнi питaння гoмеoпaтii.

oснoвнi тeopетиинi тa мeтoдичнi acпекти с}^laснoi lJемеДикaментoзнoТ те-
pапii i pеaбiлiтaцii- Сaнoгенeтичнi пpoцeси' iх скrrадoвi чaстини (pестrrгyIriя, pе.
гeнrpaцiя, кoмпенсaцiя, дiяльнiсть iм1тrнoi с}tстeми' мiкpouиpкy.lшцiя). Мoя<ли-
вoстi вгшtивy нa I{иx в к.rriнiчнrос yмoBllх. Пoняття пPo метoди кoмплeментapнoi
(пiдсилlоtoчoi, дoпoвrпorouoi) медицини. Bизнaчення гoмeoпaтii як склaдoвoi
чaстиI{и кoмпJlrмеIlтapнol медицини.

Cyчaснe вI{зIiaчeнIrя гoмeoпaтii. ПpинЦипи гoмеoпaтiТ. S. Hаhnеmaпn - за-
снoвник гoмеoпaтii. oонoвнi пpaui C. Гaнeмaнa. oснoвнi iстopиннi eтaIIи poзви-
ткy гolltеoпaтii. ifpoль тa мiоце в сyнaснiй лiкapськiй пpalсгицi.

Tеl'ta 2. Hаyкoве oбгpyнryвaння гol}tеoпaтii.. Oснoвнi HaпpяDrки llayкo-
виx дoслiд2rсень y гoмeoпaтii..

C1пraснe нayкoвe oбгpyнryвaння гoмеoпатii. !2кеpeлa знaнь пPo гoМеoпaти.
чнi зaсoби: виIIPoбyвaннJl гoмеoпaтичних лiкiв нa здopoвих' дa}ri тoксикoлoгii та

фapмaкoлoгii, спoстеPe}кeння зa в)киBaннJlм гoмeoпaтиrlrrиx лiкiв хзopими' зa.
cтoсyвaнIrя гoмеoпaтiТ y ветеpинapiТ. Пpaвила пPoвrдeнItя випpoбyвшrь гoмеo-
пaTшlllиx лiкiв. Пoняття пpo лiкapський пaToгенез тa лiкapський дiarнoз. Лiкap-
сЬке зaгoстpення тa йoгo типи.

Tella 3' Гoмеoпaтичнa фapмaкoпея. Пoхo.цясення i вr'гoтoЕIleння гФ.
Mеoпатl{чних лiкiв.

Пoxoдлtення гoмеoпaтичIlих лiкiв. Фapмaкoпея V. Sсhvabе. Bизнaчeння гo-
меoпaтиЧнoгo лiкapськoгo зaсoбy, мaтеpинськoi тиItкт)?и. Пoняття пoтенцirо-
вaння (динaмiзaцii); I{изькиx' сеpеднiх i висoкиx пoтенцiй. lllкaли гoмeoпaтич-
них poзвeдень. Mетoди вигoтoвлеtlн,t гoмeoпaтиЧних пoтенцiй зa S. Hahnеmanп
i С. Кopсaкoвим. Пpaвилa BиписyBaншl гoмеoпaтичнoгo pецептa.

Tелlа 4. Mетoдoлoгiя гo]t{еoпaтичнoгo oбстeження. Гoмеoпатична сeмi-
oтика.

Cимгrгoми, ix викopистaн}Iя в гoмeoпaтii. Клiнiчне oбстеяtенru тa гoмеoпa-
тllчниЙ aнaмнез' Знaчення симrпoмiв y гoмеoпaтiТ. Етioлoгiчgi фaктoри, iх знh-



че}Il1я ,цJlя лiкapсЬкoгo дiагнoзy. Лoка;riзaцiя хвopoбливoгo пPoцесy' iT значенвя
,цЛя пpизIlaченнJI lтpепapaтy. Хapакгеp вiдчу-i" тa йoгo Poль y пoстaнoвцi дiaг-
нoзy. Мoдальrrogгi (yмoви виникнeння) тa iх знaченrrя для вибopy пpепaPaTy.

Мgгo.цoлoгiя збopy гoмеoгlaтичнoгo al{aмнезy. Пoпryrt зaгaJrьIIих' лoк.ЦlЬних
симгrгoмiв тa МoдЕrльнoстеЙ. Знaчення спaцкoBoстi тa aнaмнeзy )Kиття дJIя IIpи.
знaченtlЯ лiщyвaнrrя. Гoмeoпaтичнa iстopiя хвopoби. Porь фiзикaльнoгo тa iн-
стpyмеIrтaльrro-лaбopaтopнoгo oбgге>rtення .цJUl признaчеrtltя гoмeoпaтичI{oгo
препaPaтy. oцiнкaдинaмiки стaнy пaцiентa зa зaкoнaМи К. Hегiпg.

Teлtа 5. Кoнстиryuioнaльний i синдpoмaльний пiдхoдrr Дo вибopy гo-
Меoпaтичltих пpeпapaтiв. Гoмеoпaтичнi Materiа mеdiса та Rеpеrtoгium.
Кpитepii Bибopy симптoмiв JlJllя пollryку лiкiв тa пoтенЦfi гoмeoпатичЕoгo
пpепapаry.

КoнсгrryЦioнzlлЬний тa синдpoмальний пiдхoди дo вибopу гoмroпaтичнoгo
пPепaPaтy. ПpинЦипи фopмyвaння гoМеoпaтичI{иx кoмIrлeксних пpепapaтiв.
Пoняття пpo випpoбyBaнi пoкaзaння .u'.lш лiкapських зaоoбiв. Bизнaнення лiкap-
сЬкoгo тигIy пaцiснтa. ГoMеoпaтичнa Мatеria mеdic4 ii бyлoвa. Bибip гoмеoпa-
тичI{oгo пpeпapaтy зa .цoпoмoгt'Iо Мatегia mediсa. Пoняrтя гoluroпaтичtloгo aн-
тидoтy. Гoмеoпaтичний Rеpertoгium, йoтю бy.Цoвa. Pепеpтopiyми D. Kent,
Synthesis. Paюlсyвaння симптoмiв зa тoчIticтro тa цiннigгro. Bибjp гoмеoпtrгl{tlнo-
гo пpепapary зa дoпoмor0ю Rеpeгtorium. Пoнятгя гoмеoпaтшIl{oi дoзи. Кpкгеpii
вибopy пoтенцii гoll.lе oпaтr+Iнo гo пPeпaPaтy.

Tелa 6, Cyнаснi нaпpяrvrки бioлoгiчнol мeдициltи. Гoмoтoксикoлoгiя i
aнтигo}toтoксиvнi пpепаpaти.

Bикopистaння пpинЦипiв iзoпaтii в iмyвoпpoфiлaкгицi, спеuифiннiй дeсен-
сибiлiзaцii. oснoвнi пpинципи i нayкoвe oбгpyнryвaнrrя гoмoтoксикoлoгiТ' Фaзи
з.lхвoproвaннJl зa H. Rесkеwеg. oсoбливoс-гi дii arггигoмoтoксtlt|них пpeпapaтiв,
пoкatartня тa пPoтипoкzЦraнн,r дo iх зaсгoсрaння.

3мiстoвий мoдvль 2 : ..Cпецiальна гoмеoпaтiя''

Кoнкpеmнi цiлi:
о Irrгеpпpсгyвaти тa Bр€lхoByBaти тepaпевтиuнi ефeкги гoмеoпaтичltих зaсoбiB,

щo нaй.raстirпе зaстoсoвy}oтьоя B медич}riй пpaкгицi.
o flемoнстpyвaти вoлoдiння oснoвtlими кoмIUIeксниIии пpeпapaтами' зaPе€ст-

poвal{ими в Укpаiнi, тa пpиIrципaми ix фopмyвання.
o Aналiзyвaти кrriнiчнi пpoяBи зtlхBopювaнн,r тa фopмyвaти Еrлгopитм зaстoсy-

вaння гoмeoпaтiТ.
. Пpизнaчaти гoМeoпaтичнi кoмп,пекснi тa мoнoпpепaPaти в зaлlеяснoстi вiд

нa,lвI]их фyнкцioна-гtьних poзлaдiв y хвoPl{х piзяoгo пpoфiлo.

Tеlllа 7.3агальнi пpинципи гorиeoпатичltoгo лir<yвання хвopих Ь гoст-
рими pеспipaтopними вipyсними iнфeкuiями (гPBI). Кoмплeкснi гorrеoпа-
тиннi препapати ДЛя iндивiдyaлЬoBaнoгo лiкyвaння хвopих з ГPBI.



Haйчaстirпi mотpi peспipaтopнi вipyснi iнфекuii. Кoмплeкcнi гoмeoпaтичнi
пpeпapaти д.пя лiкyвання ГPBI, щo 3aреестpoвaнi в УкpaiЪi. oсяoвнi cкладoвi,
ПPиItципи фopмyвaння кoмIIлексниx пpeпapaтiв ллlя лitсyвaння ГPBI.

TеLllа 8. oснoвнi гo мeoпrтичtf i пroнoпрепаpдти дл я iн,uив rлyaлiзoBalloгo
лiкyвання хвopих 3 [PBI' pепеPтopизаЦiя iндивцуалЬllих симптoмiв.

Irrдивi.ryальнi симптoмп як пoкa:laнЕя .цJIя гolueoпaтшrнtD( пPепaPатiв нa
пPиKпа.цi лiкyвalrru хвopих з ГPBI. oгляд оснoвних гoмеoпaтичIrl{x мoнoпPе-
пaрaтiB дJUI лiкTвaнrrя ГPBI. Prпepтopизauiя oснoвниx iндивiдyarrьниx сиIt'птo-
мiв.

Tелta 9. Загальнi пpинrlипи гolvtеoпaтичItoгo лiкyвання хBopих з алеp-
гiчними стaндмl{. Кolиrulекснi гoмeoпатичнi препapaти для itlдивi.цyaлbo.
Baнoгo лiкyвaння хвopцх з aлеpгiuнимll станaMи нa пpиклaдi атoпiчнoгo
.цrpмaтитy.

Bизнaченrrя тa клacифiкauiя aлеpгiнних peaкцiй. Клiнiчнa xapalmrPистнкa
aтoпiчнoгo дeрмaтитy. Кoмтшекснi tюNleoпaтичнi пpепapaти дJtя викopистaнI{JI в

дepмaгoлoгii' щo зaPееqгpoвaнi в Укpaiнi. Oснoвнi склaдoвi, приt{циItи фopмy-
вaння кoмIUIексIrих пpепaPaтiв дlя лiryвaння aтoпiчнoгo деpмaтIfry.

Tелla 1 0. oснoвнi гoDrеoпaтПчЕi мoнoпpепapaти дJIя iндивiдyaлiзoBаlto.
го лiкyвaння хBoPих з aлеpгi.rнимIt стаtIап'и нa пpпклa.Цi атoпiчItoгo деpмa-
титy' pепrpтopпзацiя irrливiryaльниx симптoмiв.

Iндивi.ryaльнi симгlтoми як пoкaз.tння дlul гoмeoпaтичних пpeпapaтiв нa
пpиклапi лit<yвaнrи хвoPIл( з шtеpгiяними cтaнaМи. Oгляд oснoввI1rх гoмeoпaти-
чних мoнoпPепapaтiв шrя лiкрaння а-пepгivних з.lхвoproBal{ь urкipи' Pепещopи-
зaцiя oснoвнrо< iнливфaпьниx симmoмiв.

Teма 1l.3aгaльнi пpинцIlпlt гoмеoпaТичнoгo лiкyвaння xвopПх iз син-
llpoмoilr вeгетатПвltoi дистoнii. Кoмплекснi гoMеoпДтичнi пpeпapати ДUIя irr-
ливiдyалiзoванoгo лiкyвaнIlя хBopих з вегетaтиBlloю .цистoнiею rrrвpoтllч-
нoгo геrreзy.

Cиндpoм BeгетaтиBlloi ,цистoнii тa йoгo oснoвнi клiнiчнi щoяBи. Кoмrшrекс.
нi гoмеoпaтиuнi пpeпapaти .п'ля лilсyвaнI{я вeгетaтивнoi дистoнiii, щo 3apеeстpo.
вaнi в Укрaihi. oснoвнi скrraдoвi, пpинципи фopмyвалня кoмtlлексl{их пPепapa-
тiв .цпя лiкyвaнrrя вегcтaтивнoi дистoнiТ нrвpoтичI{oгo генезy.

Tellа I 2, oснoвнi гoмeoпатичlli мoнoпpeпapaти для iндивiдyaлiзoBаllo.
гo лiкувaння хвopих з вегeтативIIoю дистoнiсю вевpoтичнoго гeнезy' pe.
пеpтopизaцiя iнливiлуaльних симптoмЬ.

Iндивi.ryaлькi симгrтoми як пoкaзaння дJrя -гoмеoпaтиЧниx пpeпaPaтiв нa
пpиклlaЦi лiкyвaння хвop}тx iз синдpoмoм вегgгативнoТ дистoнii. Oгляд oснoвних
гo Мeoпaтичtlих М ot|oпpепapaтiв пpелapaтiв д;ш лilсyвaнrrя ве гетaти внoi ди gгoнii
неврoтичнoгo генезy. PeпepтopизaЦiя oснoвниx iнливi.ryaльниx симптoмiв.



Tе.мa 13. Загальнi пprrнципи гolleoпaтltчIloгo лiкyвання дiтeй. IIдйвa-
жпивirшi кoмплекснi гol}tеoпaтичIli пpепаpaти Для викopllстaння в пeДiат-
pиннiй пpaкгицi.

Фyнкuioна-llьнi зaхвoproвaння в педiaтpii. Кoмплекснi гoмеoпaтичнi пpeпa-
paти дlt,l педiaтpиuнoi пpaктики, щo зaPrrстpoвaнi в УкpaiЪi. oснoвнi скJIa.цoBi'
пpинципи фopмyвaння кoмIIлекснtD( пpeпapaтiв для лiкyвaннЯ дiтeй.

TеLнa 14' oснoвнi гoltleoпaтичнi мoнoпpeпаpати для виt(opистaнIlя в
педiaтричвiй пpaктицi' pепrpтoРизaцiя iндивiлуальttIlх симптoмiв.

Iнливiлyaльнi симгггoми як пoкaзaннJl д,ля гoMеoпaтичних пpепapaтiв нa
пpиклaцi лirсyвaння дiтeй. oгляд oсIloBI{их гrolleoпaТичllих мoнoпPепapaтiв пpе-
Iтaрaтiв дlя педiaтpиuнoi пpaкгики. Pепepтopизaцiя ocнoвнrrх iндивфarrьнюi
cимtтгoМiB.

4. oPIснToBIrиЙ тЕMATиЧIIиЙ пЛAн пPAкTичнI{х ЗAI{яTЬ

Tелlа Кiлькicmь
еooutt

l. Bизнaчення гoмroпaтii, iТ poль тa [{iсце в су^raснiй Nreдици.
нi. lстopiя DoзBиткv. oDгaнiзaцiя тa зaгaльнi пI,rгaнI{,l гoмеoпaтii

2

2. Hayкoвe oбгpyнryвaвня гoмeoпaтii. oснoвнi нaпpямки
нaукoвих дoслtдя(rнь У гoмеoпатii

2

3. Гoмеoпaтичнa фaPмaкoпея. Пoxoдкeння i вигoтoвлення
гомеoпaтичt{их лrкrв

a

4. Мsтoдoлoгiя гol\,rroпaтичIroгo oбcтеx(ення' Гoмeoпaтичttа
сeмloтикa

.,

5. Кoнстrryцioнaльний i синдpoмaпьний пiдxoди дo Bибopy
гoмeoпaтичних пpепapaтiв. Гoмеoпaтичнi Мatеria mеdiсa тa
Rеpегtorium' Кpитеpii вiдбopy симгrгoмiв д.ltя пouryкy лiкiв тa пo-
тrнцiТ гoмеoпaтичяoгo пDепaDaтv

2

6. Cщaснi нaпpямкrt бioлoгiчнoi медициrrи. Гoмoтoксикoлo-
гiя i arrгигoмoтoксичнi IIDrпaDaти

2

7' Зaгаrrьнi цPиIrципи гoМеoпaтItчI{oгo лiкyвaння хвopиx з гo.
с"IPими pеспiратopними вipyсними iнфекцiями (ГPBl). Кoмгшек-
снi гoмеoпaтичнi пPепapaти д,'Iя iндивi.цyaлIiзoвaнoгo л i кy вaння
хвoDих з ГPBI

2

8' oснoвнi гoмеoпaтич}ti мoнoпpепap aTИ Nlя iндив i,ryал iзoвa.
нoгo лiкyвaння хBopих з ГPBI, pепертoPизaцiя iнливiлyarrьниx
симгпoмiв

z

9. Зaгальнi пpинципи гoмеoпaтиt{Iloгo лiкyвaння хвoPих з
aлеpгi.rними стaнaми. Кoмгшtеконt гoмeoпaтичнl пPeпaPaти .цJrя

iн.Цивiдyа-пiзoBaнoгo лiкyвaнrrя хвoрих з алеpгiнними стaнaМи I{а

пDикJIiuIl aтoпlчltoгo ^цеDмaтитv

2



1 0. oснoвнi Гoмroпaтичнi мoнoпpепap aтИ N|я iндивiдyaлiзo-
вaнoгo лlКувaння xвopих з aлеPгlЧниMи сTaнaми lia пpикЛaдl
aтoпlч1loгo,IIеpмaT}rгy' pепеpтopизaцiя iндивiдyа,rьних сиМптo-
Miв

2

l1. Зaгa-пьнi пpинциI]и гoмеoпaTичнoгo лliryBalrня хвopих з
сиtlдpolt{oм Bегетaтивнol .ци gгон iТ- Кoм гшtекснi гoм еoпaтичв i
пpепapaти для lrЦивlд{y aлlзoB al{oгo лlкyв zlllttя хвopих з в егетaти -
Bнoto диcтoнlflo нeBpoтичнoгo геI{езу

a

l 2. oонoвнi гoмеoпaтич lti мoн oпpеп ap aTИ IJ|я irцив фaлiзo-
вaнoгo лiкувaння хBopих з вегgтaTиBнolо дистoнiсto невpoтиЧнo.
гo гeнeзv. DeпеDToDизaцш lн.ДиBrдvutllьниx cимrггoмiв

2

l3. Зaгaльнi IIринципи гoмеoлaTич},oгo лiк}ъarrня дiтей' Haй-
вaх<лив iцri кoмгl.пекснi гo мeoпaТиЧI{l пPrпapaти длЯ Bикoриcтaн-
ня в пе.цiaтpиt|нiй пpaктицi

z

1 4. oонoвнi гoмеoпaTичtli мoнoпpепapыгr| ДJIя викoPиcтaннJI
пе.цiaтpичrti й пpal\-тицi, pеп ертoP изaцU| I Irдивlryalьниx симптo-
мrв

в 2

1 5. Пiдсyмкoвий мoДYльний кo}rгDoль 2
Bсьoгo 30

Its
n/n

Tемa Кiлькicmь
?oduн

Bud
кoltfпDoлlt)

1 Пiдгoтoвкa to пpaктичниx зaнять -теopетичI{a пiдгoтoвкa тa зaсвoet{ня
пDaктич}lих нaвичoк

IJ Пoтoчний кoнт-
poлЬ нa пpaктич-
Ilих заняттях

2 Пiдгoтoвкa дo пiдсyмкoвoгo мo.ryJlь-
Iroгo кoнтDoл}o

2 Пiдсyмкoвий мo-
.цyльний кottтDoЛЬ

Bсьoгo 15

5. OPI€IITOBIIий ПЛAн сA]vIoстIЙIIoi PoБoTи сTУ.цEIITIB (сPс)

б. ПЕPЕЛIк ПиTAIIЬ.цЛя пIДгoToBки сTУДЕIITIB
Дo IIIДCУIuкoBoгo Мo.цyЛЬIloгo кoIITPoЛIo

Змiстoвий мoдvль l: ,.3аzаl|ьнa zoмeonamiя',

1. СaнoгенетичI]i пpoцеси, ii скrra,цoвi чaотиtlи. lvIoя<ливoстi впливy нa Irих y
клiнiчних yМoBaх. Пoняггя пpo метoди кoмIlлемеЕгapнoi (пiдсилrorouo.l, до-
пoвнroro.roi) медицини.

2. Bизнaчення гoмеoпaтiТ, ii po.lъ i мiсце в сyнaснiй лiкapськiй пpaкгиui. Oснoв-
ний пpинцип гoмеoпaтичнoгo метo.цy ЛiIсyвaняя - пpиI{цип пoдiбнoстi.

3. C5^laсне нayкoве oбгpуrrryвaння гoмеoпaTичllolю МетoДy лiкyвaння. Пpинцип
мaJIих.цoз.

l0



4. Пoxoдя<ення тa спoсoби Bигoтoвлення гoмеoпaтичних лiкiв. Пpинцип пoтен-
цiroBaн}rя.

5..I].жеpелa знaнь пpo гoмеoпaтI{Ч}li лiки. oснoвний пpинцип дoслiдrкення гo-
мroпaтичн}Iх лlкlв - дoслrд)l(еннjl нa прaктичнo зДoPoвих JIIoдях.

6' Cyнaснi пpaвилa дoслiдясeння гoмeoпaтичниx лiкiв нa здoрoBlrх.
7' Bизнaчення лiкapсЬкoi хвoрoби i лiкapськoгo пaтoгенезу.
8. Лiкapське зzrгoстpеrrня' йoгo типи.
9' Гoмеoпaтичнa семioтикa'
l 0. ПoвнoцiнниЙ симгrгoм. Йoгo визнaчеввя, клiнirнi пpиклaди.
l1. oоoбливoстi гoмеoпaти'rнoi iстopii хвopoби, вr.цeншI лiкapськoТ дolсyМеIrтa-

цii.
12. Bизнaченttя мoдaльIloстей. Клiнiчнi прикJIaди,
13. oсoбливoстi oбcтeлtення хвopoгo в гoмеoпaтiТ: викoPистtu{Irя aI{aмI{eстичItID(

дaниx> клiнiчlтих тa лaбopaтopних дoслiдх<ень. Клiнiчнi пpикJraДи.
l4. Cпorпaннa poзпoвiдь xвopoгo' спpЯмoвaне та ItеIIpяме oпиЦ/вaннJ|. Клiнiчнi

пPикJIa.ци.
l5. oцiнкa симптомiв, ix paнлсyвыrня зa цiннigгro. Клiнiчнi приклaди.
16. Bизнaчення тa oclloBнi пpинципи гoмoтoксикoлoгii,
l7. Bизнaчeнн,l oрItш{oтepaпiii тa iзoпaтii'

Змiстoвий мoдYль 2 :,,Cneцiаltьна ?oJltеonatniл,'

l. oснoвнi кoмп.пекснi гoмеoпaтичIri пpeпapaти, зapеeстPoвal{i в Укpaiнi, дltя лi-
r$rвalrн,l хвoPих з ГPBI.

2. oснoвнi гoмeoпaти.llli мoнoпpепaPaTИ NIя iндивiryалriзoBaнoгo лilсyвaння
хвoPих з ГPBI.

3. oснoвнi кoмгшtекснi гoМеoпaтичtti пpeпapaти, зape€стpoвaнi в Укpaiнi, д.гlя лi-
кyвarrня хtoplD( з aтoпiчним деpмaтI,{тoм.

4.oснoвнi гoМеoпaтичIti мoнoпpепapaTИ Na iндивiдyaлiзoвaнoгo лiк}ъaння
хвoриx з деЯкI{ми aлepгi,rними стaнaми.

5. oснoвнi кoмпJleконi гoмеoпaтичI{i пpепapaти, зapеeстpoвaнi в Укpaihi, NIЯ I|l-
кyвaнrrя хвoPих з деякиItdи психoсoмaтI{ч}lltми Poзлaдaми.

6' ocнoвнi гoмеoпaтичI{i мoнoпpепapтw| ДJ|Я iндивiryалiзoвaнoгo лiкyBaння
xвoPих з .цеякиl\{и поихocoмaтичIrими poзлa'цulми.

7. oснoвнi кoмплекснi гoмеoпaтичlti пpепapaти' зapеeстpoвaнi в УкpaiЪi' uтя лi-
I(yвalrнЯ хBopих з вегетaтиBltoю диcтoнlсlo нeвpoтичнoгo генезy.

8. oснoвнi гolvtеoпaтичнi мoнoпpепapaTIl Iля iнливiлуa:riзoвaнoгo лiкyвatrня
xвoPих з BегeтaтиBнoro диgгoнiсtо невpoтичtloгo ге}tезy.

9' oснoвнi кoмгiлекснi гoмеoпaтичнi пpепapaти дJrя лiкyвaння дeяк}fx пaтoлoгi-
чних стaнiв y педiaтричIrй пpaкгиui.

l0. oснoвнi гolvlroпaтичнi мoнoпрепapdr|, N|я iндивiдyалiзoвaнoгo лiIсyвaння
деяких пaтoлoгiчниx станiв y педiaтpивнiй Пpaктицi.
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7. ПЕPЕЛIк пPAктиЧIIих I{ABиЧOк'
якиMи ПOBинЕII BoЛoДITи сTУДEIiT

З м i стовЦй м o.ц]i лЬ 1' :,,, З а2 аlt ь нa z oлl еo n аmiл "
]. Bизнaчaти ocнoвнi гloкЕtзaнн,l тa пPoтипoк'lзaнrtя до застoсyвaltнJl гoмеoпaти-

.rнoT мoнoтeрaпii.
2' Пpoвoдrпl гoмеoпaтиlrне oбстехtення хBoрoгo тa oцiнIтги pезyлЬтaти' вpaxo-

By}oчи oсoбливoстi гoмеoпaтиrlltoгo Метo'цy: a) виявити y спorrтaннiй Poзпo-
вiдi пaцiснгa oзнaки ддя пpизнaчеIllrl гoмеoпaтичнoгo пpепaPaTу; б) пpoвес-
ти спpямoвaне Ta }IепPяМе oпltтyвa}rlul; в) oцiнr,t'ги генеалoгiчний aнaмнез; г)
виявиTи зaга.пьнi мoдaлЬI{oстi хвopoгo; д) oцiнити PезyлЬтaти фiзикa;rьнoгo
тa лaбopaтopн иx,цoслiдrкен ь.

3. Boлoдiти пpиIrципaМи BизнaчeIIшt пoтенцif тa чaстoти пpийoмy гoмеoпaтич-
яих зaсoбiв.

4. Bиписyвaти гoмеoпaтичний pеuепт.
5' Пpoвoдlтги пorrг}.к вiдпoвiднoгo гoМеoпaтичнoгo засoбy зa дoпoмoгoro pеnеp-

тoрlyмy.
6. oбгpyrгуъaти кoнсTиЦщioнaльнi oсoбливoстi oснoвних гoмеoпaтич}Iих пPе-

пapaтlв.
7. Boлoдiти пoкaзzrнHJIми тa пPoтиIloкaзaliнями Для гoмroпaтFlrtoгo мoнoлiку-

вaHн,l.
8. Пpизнaвrrги aнтигoмoтoксичнi тa iзoпaтичнi лiки'

3мiстoви й мoдyДц 2 :,, Cnецiштьн а z olt| еo паmiя''

1. Пpoвoлlтги вибip сepед oснoвI{их кoмплексних гoМeoпaтичI{иx пpепapaтiв, зa-
pессТpoвalrих в Укpaiнi, для лiI9вaIrIrя хвoрpD( з ГPBl.

2. Пpoвoлlгги вибip сеpед oсltoBltlD( гoмеoпaтичних мoнoпpeпapaтiв лrrя iн.цивi-
,Цyа-пiзoвaнoгo лiкyвaння хвoPID( з ГPBI.

3' Пpoвoлити вибip сepед oсIloвних кoмIIлексниx гoмeoпaтичнrж пpепapaтiв, зa-

реестpoBaliих в УкpaiЪi, длЯ лiкyвaння xвopl,D( з aтoпiчним деPI\,faтитoM.
4. Прoвoди.ги вибip оеpeд oснoвнIfх гoМroпaтиЧниx l\{o}IoпpeпaрaтiB длЯ iндивi-

.цyaлiзoвalroгo лiкувaнlш хвopю( з деякиМи a.гrеpгiuними стaнaми.
5. Пpoвoлllти вибiP сеpед oсtloBll}D( кoМIIJIексних гoмеoпaтичних пpепapaтiв, зa-

pесстpoBaних в Укpatнi, для лiкyвaння хвopих З деЯкими психoсoшlaтичIiими
PoзJIa.цaми.

6. Пpoвolити вибip сеpел oснoвtlих гon4еoпaтичн}Iх мoнoпpепapaтiв Д-ля iндивi-
.цyaлiзoвa}roгo лiкyвaння хвoрих з деякими ttcихoсомaтичIlиIl4и poзлaДaми.

7. Пpoвoдити вибip сеpед oснoвних кoьlплrксItиx гoмеoпaTичItllx пpепаpaтiв, зa.
PесотPoвzlIJих в УкpaiЪi, длш лiкyвaння xBopих з вегетaTив}toro диотoнiеrо не-
BPoтичlloгo геIrrзy.

8. Пpoвo.uити вибip сеpел oснoBних гoМеoпатичниx мoнollpепapатiв .a.r,rя itцивi-
Iryarriзoвaнoгo лiкyвaння хBopих з вегетaтивнoto дистoнiсю неврoтичIlогo ге-
нeзy.

9. Пpoвoдити вибip сеpед oсl{oBниx кoмплeксниx гoМеoпaтичниx пpепapaтiв, зa-
pеестPoвal{их в УкpaiЪi, .цJlя з:lстoсyBaння в педiaтpив нiй пpaкги цi.
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10. Пpoвoлити вибip серед oснoвних гoмеoпaтичних мoнoпрепapaтiв для itlди-
вi.ryarriзo вaн oгo зaстoсyBaн ня в педiaтpичнiй пparсгицi.

ll. Пpoвoдити вибip неoбxiднoi,цoзи гoмеoпaтичtloгo пpепapaтy в зaлеrкнoстi
вlд вrкy хвoрoгo.

12. Пpoвoлити вибip неoбхiднoi дoзи гoмеoпaтичнoгo прeпapaтy в зaпeяснoстi
Bl.ц гocтPoти зaпaльнoгo пPoцесy'

8. ФoPMи кoIIтPoЛIo
Фopми кoнтPoJIIo i систeмa oцiнrовaння з,цiйсн}oloтЬся вi.цпoвiднo дo вимoг

пpoгpaМи дисцигutiни тa lнстpyкцii пpo сиотeМy oцiнювaння нaвuaльнoi дiяль-
нoсгi стy,uerrгiв пpи кpедитнo-мo.ryльнiй оистемi opгaнiзaцiТ нaвчaлЬнoгo I]poце-
сy, зaтвrPДкrнoi МoЗ УкpaТни (2005).

oцiнка 3a мoдyль вltзItача€ться як сyl}rа oцiнoк пoтoчнoi нaвчальltoi
дiяllьнoстi (y бaлaх) тa oцiЦки пiдсyмкoвoгo luoДyльrroгo кoнтpoлю (y ба-
Лaх)' якa вистaвлясться пpи oцiнювaннi тeoPетичIIих знaI{Ь тa пpактичних
навичoк випoвiдIro до пеpелiкiв' визнaчeних пpoгpaMoro дисциплiни.

PoзпоДiл бaлiв' якi пro)Iq/ть набpати стy.центи

J{c

n/n
Пotnoчнe tnеcmувaннл Кiлькicmь баtliв

3мigгoвий мo.ryЛь
Tемa l
Teмa2
Teмa 3
Tемa 4
Teмa 5

Teмa 6

8
I
8
8

8

8
2 Змiстoвий мoryль 2

Tемa 7
Tемa 8
Teмa 9
Tемa l0
Tемa l l
Tемa 12
Tемa l3
Tемa 14

8

8
8

8

8
8

8

8

Mаксuмanьнa кiлькiсmь баltiв за пomoчне mecmvвall,|л 1t2
Iнduвidvально CPС 8
P aз oлl зм i cmo вi lt o dvлi 120
IlidсулtкoвaЙ мodvльнuЙ кoнmpoль, в moмv чuoli: 80

пpокmuчнoi nidzomoвкu
mеoDеmЦч'Ioi nidzomoвкu

Bсьoго 200
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Пpимiтка. Пpи зaсвoeннi теми зa тpaлиuiйнo}o систeмo}o стyдеrrry пpи-
свorotoться бали: ..5'' 

- 8 бшiв, *4" 
- 6 балiв, ..3'' 

- 4 бaлл' *2" 
- 0 бшiв.

Мaкcима.пьнa кiлькiсть 6a;riв зa пoтoчl{y нaвчzUIьI{y .цiяльнicть стyдентa - 120
балiв- Cryлeнт ДorryскaстЬся дo писyМкoвoгo мo,щ/лЬttoгo кoнтpoJпo пpи yмoвi
BикoнaHня BиМoг нaвЧ'lльнoТ пpoгpaми тa в paзi, ЯкIцo зa пoтoчHy нaвнальну лi-
яльнiсTЬ вiн нaбpaв не меIIцIе 56 бa.iliв ([6+4] х 4). Пiдcумкoвий мoдyльний кoн-
тpoль зaPaхoвуeться сТy.цеIrry' якrцo вiн нaбpaв нe менl1lе 50 бaлiв з 80'

Пomoчнuй кoнmpoль здiйснroсгься нa кoя(нoмy ттpaктичнotvfy зaняттi вi.цпo-
вiднo дo кoнкpетнoi цiлi з кoя<нoi теми. Пpи oцiнювaннi нaвчaльнo.i дЬльнoстi
отyдeггiв lrеoбхiднo нaдaвaти пеpевary стa}ЦaPTизoBaнI{м Mетoдaм кo}rтpoлrо:
теgl}ъЕll{Ilro' gтpyкrypoвaним пиоьМoвим poбoтaм, отpyКrypoвaнolvfy зa пpoце.
дypoю кoнтpoJIIо пpаКгиtIIIих I{itвичoк в yмoвaх' щo нaбJIюкенi дo pеaльниx.

Пpи зaсвoеннi кoiкнoТ тeМи мo.ryля за пoтoчI{y нaвчaльHy .liяльнiсгь сryле-
IIry вистaвJIяIoтЬcя oцiнки зa 4-бaльIrolо тpaдицiйнoro lцкtlлolo' якi пoтiм кo}lве-

PтyIoтЬся у бaли в з.ше)сloстi вiд кiлькoстi тем y мoryлi. B пpoгpaмi бyлa зaстo-
сoвalla тaкa систeмa кoнBеpтaцi.i тpaДицiйнoi системI,r oцilrKи y бaли:

TpаduцiЙна oцiнl<a Кoнвеpпaцiя у бoлu

*5t 8
..4r1 6
.(3t) 4
.с2,) 0

lVIаксимaльна кiлькiсть, якy iloже rraбpaти сTy,цrнт при вивuеннi мo-
дyля, ДopЬвюс l20 бaлам. Boнa виpахoвyеться IIIJlяхoм мнo]|(еЕI}lя кiлькoстi
бairiв, щo вiдпoвiдarоть oцiнцi ..5',, нa кiлькicть тем y Мo.ryлi з дoдaвaнням бaпiв
зa iндивi'ryaпь}ry сaмoстiй}ry poбory.

Мijнiмaльна кiлькiсть бaлiв, якy l}to2кe Eабpaти стy.цerrт пpп виввеннi
n'o.цуля. виpaхoвyстЬся tllJulxol\' Мнo)кен}tя кiлькoстi балiв. rцo вi.цпoвiдaroть
oцiнцi ..3''' нa кiлькiсть тем y мoдyлi, тoбтo 56 бaлiв.

фiнювання iнduвi dуальнo| c а'voс miйн oi poбornu с mуdенпiв (iнduвidуапьнuх
завdань):

Кiлькicгь бaлiв зa piзнi види iндивiдyaльнoi сaмoстiйнoT poбoти сTудента
(CPC) зaлeютгь вiд ii oбсягу i знaнимoстi, aле сyмapнo tIе бiльпJe 8 бaлiв. I_{i бa.
ли дoдaloтЬся дo сyми ба-гliв, нaбрaних сTyдrlrтoм зa пoтoчI{y нaв.rаrrьнy лiяль.
}llсTь.

фiнюван ня с ам oс miЙн oi p o б omu :

oцiюовaння сaмoотiйнoi poбoти сгудeнтiв, якa пepедбaueнa в темi пoряд з

ayдитopнoю poбoтoro, здiйсrrroсгься пi.ц чaс потoчIloгo кorггpoлlо тeми нa вi.цлo-
вцнoпдУ ay,цитop}roмy зaняттi.

П idcуt'lкoвuй кoнmp oль :

Пiдсyмкoвий мo.ryльний кori.грoль здiйснюсгься пo зaвеpшIеннi вивчення
Bсlx Tем Мo.ryJuТ нa ogгaнньoмy кoFlтpoльI{oМy зaняттl з мoдryJUI.
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.[o пi.Цсyмкoвoгo кo}rтPoлIo .цoггyскaroтьсЯ cryДeнT'|' якi викoна-пи всi види
poбiт' пеpeдбaчeнi нaвча.пьI{olo пpoгpaмoю, тa пpи Bивченнi мoлyля нaбpали кi-
лькiсть бaлliв, не меншry зa мiнiма.пьнy.

Фopмa пPoведе}rня пiдсyмкoвoгo мoдyлЬнoгo кo}tтpoл}o мaс б1гги стaндap-
Tизoвaнoю i вклroчaти кo}l.IpoлЬ теopетиvнoТ тa пPaктllчнoi пiдгoтoвки. Мaкси.
Dlальllа кiлькiсть балiв пiдсумкoвoгo кo}rтPoлro dopiвнtoe 80.

Пlлсyмкoвий мoдyльний кoнтpoль ввa2l(a€ться заРaxoвarrrtrи' якIцo
сryДeнт набpав 

'|е 
ме,ru|е 50 баltiв.

oб'екгивнigгь oцiЕI}oBaннЯ нaвчaлlьнoi дiяльнoсгi стyдентiв мaе пеpевipяти-
ся gгaтистиtlllиtl'и метoдaми (кoефiцiент кopеляuiТ мiж пoтoчнoto yспiruнiстю тa
pезyльтaтaми пiдсylvtкoвoгo мo.ryльнoгo кotl,IpoлIo).

Кoнвеpтаuiя кiлькoстi бaлiв з .цисциплiни в oцiнки за шкaлами ЕCТS
тa 4.бальнorо (тpадицiйнoю).

Кiлькicгь бaлiв з .щrсциtшtiни, якa нapахoвalla сryдelттaм' кo}IвePтyсться y
шкalry ЕCТS тaкиIt,l чиI{oм:

oцiнкa ЕCTS Cтатистичний пoкaзник
A Haйкparцi l0 7o cгvдerrгiв
B Haсryпн 25 Yo crУдeкгiъ
с HaстУпв 30 %o cгyдеrггiв
D Hagгvпн 25 Yo vтvлewfiв
Е ogгaннi 0 o/o стyдeнтiв

Biдсoтoк стyдerrтiв BизI{aчaeться нa вибipui Для стyдентiв дaнono кypсy в
мeжiD( Bi.цпoвiднoi спeцiальнoстi.

Кiлькiоть балiв з дисциплiни, якa зaPaхoвaнa стyдентaМ' кoнвеPтyсться y
шкaпy ЕCТS тaк}tм чиl{oм:

Oцiнкa ECTS oцiнкa зa 4-бaльпoro rЦкaJroю
А "5"

B.C
D.Е J

FХ. F

oцiнкa з дисциплirrи Fx' F (..2'') виfiaвJUlстЬся стy.центaш'' якиМ не зapzrхo.
вaнo мo.цyлЬ з дисциплiни пiсля зaвеprпення iТ вивчеttнJI.

oцiнкa Fx (..2") вистaвJI,lсться стyдентaм' якi нaбpaпи мiнiмaльшу кiлькiсть
бa,riв зa пoтoч}Iy нaвчЕtJIЬIIy дiяльнiсть, aлe Ilе сKЛaJIи мo.Цyльний пiлcyмкoвий
кo}lтPoль' Boни мaroть пPaBo нa IIoвтoPнe сKпalIaннJI пj.Дсyмкoвoгo мoДyлЬtloгo
кotiTPoJIIo не бiльrше двoх paзiв зa гpaфiкoм, зaтвеPд)кениt{ PектoPoNr.

Crylенти, якi oдеpхсaпи ouiнкy F пo зaвеpruеннi вивчення ,tисцигшliни (не
викoнaли нaвчaIIЬtIy пpoгpalvfy мo,цyJUI aбo не нaбpaли зa пoтoчHy нaвнальнy .uiя-
льнiсть з мo,uуля мiнiмaлrьнy кiлькiсть балiв)' мaють пpoйти пoвтoрне нaBчaнIUl
з n4oдyJul. Pirшення пpиймaeться кеpiвництвoм BHЗ вИпoвiднo дo нoPмaтиB}Iих
дoкyмеtlтlв' зaтвеP.ц)I(ених y встaнoBленoМy пopядку.
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