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     1. Андріюк Л.В. Народна і нетрадиційна меди-цина. 

Навчально-методичний посібник/ Л.В. Андріюк, Т. Гарник,  

Я. Грицак та ін. - Львів: Папуга, 2015.-484с.  

       Курс 9. Гомеопатія.-С.288-324. 

       Шифр 615.892/А-65 

 

    2. Андріюк Л.В., Семенова С.В. Гомеопатична концепція 

здоров’я//Актуальні питання в народній і нетрадиційній 

медицині, здоров’я та довголіття: фундаментальні 

дослідження, впровадження: Матеріали наук. симпозіуму з 

міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. Гарнік, В.А. 

Туманова:Наук. видання.-К., 2016.-С.71-72. 

   

     3. Бадья Л.И., Бадья Е.А. Гомеопатия в стоматологии.-К.: 

Книга плюс, 2008.-160с. 

      Шифр 615.31/Б-15 

 

     4. Гойда Н.Г., Гуцол Л.П. Гомеопатія як метод надання 

медичної допомоги різним категоріям населення: оцінка 

лікарів 

//Вісник соц.гіг.та орг.охор.здор.України.-2014.-№4.-С.67-72. 

 

     5. Гомеопатия. Полный справочник.-М.: Эксмо, 2007.-672с. 

      Шифр 615.895/Г-64 
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     6. Гуцол Л.П. Оцінка ефективності методу гомеопатії: 

точка зору споживачів гомеопатичних лікарських засобів 

//Вісник соц.гіг.та орг.охор.здор.України.-2013.-№3.-С.37-42. 

      Проведено медико-соціологічне дослідження стосовно 

ефективності методу гомеопатії з точки зору респондентів 

віком від 19 до 30 років. Проаналізовано думку споживачів 

гомеопатичних лікарських засобів щодо ефективності мето-

ду, його безпечності, а також досвід застосування гомео-

патичних препаратів при різних захворюваннях. На основі 

отриманих в ході дослідження даних вивчено наявність го-

меопатичних лікарських засобів в аптеках різних регіонів 

України та уподобання респондентів щодо їх вибору.  

 

     7. Гуцол Л.П. Розвиток застосування методу гомеопатії  як 

один із шляхів поліпшення задоволеності пацієнтів медичною 

допомогою//Сімейна  медицина.-2015.-№1.-С.63-66. 

     Проведене соціологічне дослідження дозволило залучити у 

систему оцінювання ефективності та якості функціонування 

медичної служби споживачів медичної допомоги, яка нада-

ється із застосуванням методу гомеопатії, в 11 містах 

різних регіонів України. Результати дослідження засвідчу-

ють  існування обгрунтованої потреби населення у подаль-

шому розвитку гомеопатичної допомоги у нашій країні, яка 

зумовлена ефективністю та безпечністю методу 

гомеопатії. 

 

     8. Ефективність гомеопатичного методу лікування в амбу-

латорній практиці/В.В. Поканевич, Н.К. Сімеонова,  Є.Н. Гор-

бань, О. Й. Мельник//Лікарська справа.-2007.-№ 3.-С. 92-97. 

        Подані результати гомеопатичного методу лікування  

у медичному центрі  Української асоціації народної медицини 

за останні 5 років. Проаналізована ефективність гомеопати-

чного лікування  при різних класах захворювань по МКБ-10. 
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     9. Иванив А.П. Materia Medica, история и практика исполь-

зования биотерапевтических средств (нозодов, саркодов и ор-

ганопрепаратов) в гомеопатической  и интегративной медици-

не. - Одесса: "Астропринт", 2002.-440с. 

        Шифр 615.895/И-19 

     Доктрина гомеопатичної медицини містить надто неод-

нозначні підходи до лікування біотерапевтичними ліками. 

Дуже актуально проблема вживання нозодів, саркоді  і орга-

нопрепаратів постала на межі ХХ-ХХІ віків. Автор, врахову-

ючи основні положення гомеопатичної науки, обговорює на 

сторінках цього видання можливості та перспективи раціо-

нальних біотерапевтичних впливів.  

 

    10. Иванов  В.Г. Підхід до діагностики та лікування на 

сучасному етапі розвитку гомеопатії//Актуальні питання в 

народній і нетрадиційній медицині, здоров’я та довголіття: 

фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. 

симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. 

Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-К., 2016.-С.80-81. 

 

    11. Киркилевская Л.Н., Гарник Т.П. Лечение аутизма 

гомеопатическими препаратами//Актуальні питання в 

народній і нетрадиційній медицині, здоров’я та довголіття: 

фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. 

симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. 

Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-К., 2016.-С.79. 

 

    12. Киркилевская Л.Н., Гарник Т.П., Козыменко Т.Н. 

Гомеопатия. Вчера, сегодня, завтра//Актуальні питання в 

народній і нетрадиційній медицині, здоров’я та довголіття: 

фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. 

симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. 

Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-К., 2016.-С.77- 78. 
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    13. Корчинський М. Гомеопатія: Шлях до виздоровлення.-

Бібліотека літературно-краєзнавчого журналу "Брідщина".-

33с. 

      Шифр 615.895/К-70 

 

    14. Костинська Н.Є., Мельник О.Й., Харченко Н.В. Гомео-

патичні препарати в гастроентерології.-К.; Ірпінь: ВТФ 

"Перун", 1998.-96с. 

      Шифр 615.895/К-72 

      У серії "Світ натуральної медицини" розглядаються 

маловідомі методи лікування захворювань різних органів та 

систем. У даній книзі наведено гомеопатичне лікування 

захворювань шлунково-кишкового тракту. 

 

    15. Луковенко Т.В. Словник гомеопатичних термінів. – 

Слов’янськ: Видавець Б.І. Маторін, 2011.-158с. 

       Шифр 615.895/Л-84 

 

    16. Мифтахутдинов С.Г. Гомеопатия и аллопатия: от проти-

вопоставления к интеграции 

        //Поликлиника.-2006.-№4.-С.29-32. 

 

    17. Мощич О.П. Застосування гомеопатичних лікарських 

засобів у терапії спортивної травми 

       //Фітотерапія.-2012.-№ 4.-С.31-35. 

 

   18. Основы гомеопатической фармации/Ред. А.И. Тихоно-

ва. - Харьков: Изд-во НФАУ "Золотые страницы", 2002.-574с. 

        Шифр 615.895/О-75 

 

    19. Пеньковая А.И., Легач Е.И., Лотин А.В. Гомеопатия в 

Харькове. - Харьков : Факт, 2004.-168с. 

      Шифр 615.895/П-25 

      У книжці подано історію розвитку гомеопатії і сучасний 

її стан. Простежується становлення цього методу  
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лікування, починаючи від його засновника С. Ганемана.  У 

другій частині наведено праці видатного харківського  гоме-

опата Є.Я. Дьякова, видані 1898-1899 рр. 

 

    20. Петерс Дж. Гомеопатическое лечение нарушений во 

время беременности, родов и кормления грудью. - Смоленск: 

"Гомеопатическая медицина", 1996.-128с. 

      Шифр 615.895/П-29 

 

    21. Попов Демьян. Основатель Киевской гомеопатической 

школы в воспоминаниях современников/Состав. Т.Д. Попова. 

- К., 1999.-113с. 

      Шифр 615.895/П-58 

 

    22. Попова Т.Д. MATERIA MEDICA.  Гомеопатические 

лекарства: Справочник.-Центр гомеопатии МЗ УССР, НВЦ 

"ЛАМО", 1991-192с. 

      Шифр 615.895/П-57 

 

    23. Попова Т.Д. Размышления. Гомеопатия: теория, 

практика и жизнь. - К., 2005.-308с. 

        Шифр 615.895/П-58 

 

    24. Попова Т. Очерки о гомеопатии. - К.: Амадей, 2006.-

400с. 

       Шифр 615.895/П-56 

 

    25. Попова Т. Гомеопатическое врачевание. Лекции, статьи, 

доклады. - К.: Дух і літера, 2011.-499с.  

         Шифр 615.895/П-58 

 

    26. Семенова Г., Панас Л., Охріменко Ю. Гомеопатія в 

офтальмології.-Львів: ПП "Бодлак", 2000.-42с. 

         Шифр 615.895/С-30 
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     У посібнику описані  методи лікування очних захворювань 

за допомогою гомеопатичних препаратів та покази для  

застосування. 

    27. Стояновский Д.Н., Лобенко А.А., Гоженко А.И. Крат-

кий гомеопатический лечебник.-К.: Здоров’я, 1994.-32с.  

         Шифр 615.895/С-82 

      У брошурі коротко описано методи надання медичної до-

помоги із застосуванням доступних гомеопатичних засобів 

при деяких поширених захворюваннях, патологічних станах, 

симптомах, синдромах, а також травмах. Наведено список 

основних гомеопатичних лікарських засобів, гомеотерапев-

тичні  принципи їх призначення. 

   

    28. Шаретт Ж. Практическое гомеопатическое лекарствове-

дение: Руководство: Пер. с фр.- К.: УРЕ, 1990.-205с. 

          Шифр 615.895/Ш-25 

 

    29. Шторх Гервиг. Гомеопатические лекарства для практи-

ки. Сост. В.П. Сытник. – К.: Здоров'я, 2012.- 96с. 

       Шифр 615.895/Ш-92 

    30. Dannheiser Ilana and Edwards Penny Homeopathy. An 

illustrated Guide.- Boston, 1999.-144p. 

         Шифр 615.895/D-18 
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