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досконалості немедикаментозні, натуропатичні методи і 
засоби профілактики та лікування, у тому числі рефлексо-
терапії, мануальної терапії, фітотерапії та ароматерапії�� 

ОСнОВна ЧаСТина: ФІТОаРОМаТеРаПІЯ
Ароматерапія є одним із методів фітотерапії, що 

використовує природні натуральні леткі ароматичні 
сполуки, які накопичують рослини – ефірні олії�� При 
правильному використанні вони є комфортними, без-
болісними, доступними, як і засоби, котрі впливають на 
всі системи та органи, дозволяють подолати порушення 
стану здоров’я та можливі психічні розлади, я також у 
якості природніх харчових – пряноароматичних спецій 
і приправ: «Ліки – їжа, їжа – ліки» (Гіппократ)��

Мета даної лекції базується на аналізі джерел літерату-
ри та власних спостереженнях щодо застосування методів 
НіНМ, зокрема, фіто-, аромазасобів тощо у комплексній, 
відновно-реабілітаційній та превентивній терапії оздоров-
лення, а також при різних, найбільш розповсюджених за-
хворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту, опірно-рухового апарату та 
з метою підвищення працездатності��

Для вирішення поставленої мети у лекційному ма-
теріалі нами були використані загальноприйняті аналі-
тичні дослідження електронних і паперових джерел ін-
формації та аналіз власних спостережень, досліджень, які 
ми проводили упродовж періоду становлення НіНМ як в 
Україні, так і у світі��

На основі аналізу даних літератури та власних 
досліджень нами будуть розглянуті і запропоновані 
ефективні фітозасоби в якості спецій для внутрішньо-
го застосування з використанням доступної рослинної 
сировини та для зовнішнього застосування натураль-
них ефірних олій на сьогодні, коли спостерігаєтся 
зростання хронічної неінфекційної і вірусної патології 
на тлі коморбідних станів�� 

Нами також акцентовано увагу на критеріях оцінки 
якості окремих лікарських рослин (ЛР), які накопичують 
достатньо ефірних олій, придатних для медичного засто-
сування та способах їх використання��

Усі розглянуті і наведені ЛР мають наукове обґрун-
тування щодо добірки в якості спеціальних харчових 
продуктів, багатих на ефірні олії, для профілактики та 
лікування, у тому числі: респіраторних захворювань, 
порушень функцій опорно-рухового апарату, серцево-
судинної системи, регуляції емоційного фону та при 
роботі на комп’ютері, а також для догляду за шкірою і 
усунення різних косметичних дефектів та передчасного 
її старіння, а саме – коморбідних станів��

Багато тисяч років людство застосовує цілющі і 
очищуючі властивості ЛР�� Їх застосовували в різних 
країнах світу: Китаї, Індії, Персії та Єгипті�� У наші дні 
мистецтво фітотерапії, безумовно, не може замінити 
класичну медицину, однак біологічно активні речо-
вини (БАР) рослин мають низку безперечних переваг 
перед медикаментозними засобами у профілактиці та 

лікуванні ряду патологічних хронічних процесів, у то-
му числі неінфекційного походження��

Ефірні олії знайшли широке застосування у сучасному 
житті�� Їх використовують у харчовій та косметичній про-
мисловості для покращання запаху й тих або інших кос-
метичних властивостей, у харчовій промисловості – для 
поліпшення смаку та як консерванти для збереження про-
дуктів харчування�� Але головне їх застосування – це фар-
мацевтична галузь, де використовуються найрізноманіт-
ніші властивості окремих ефірних олій��

В останні роки у багатьох країнах світу набувають 
все більшого розвитку і досконалості немедикамен-
тозні, натуропатичні методи і засоби профілактики та 
лікування, у тому числі фітотерапії та ароматерапії�� 
Ефірні олії – багатокомпонентні сполуки, які мають 
широкий спектр терапевтичної дії�� При правильному 
використанні вони є комфортними, безболісними, до-
ступними засобами, які впливають на всі системи та 
органи, дозволяють подолати порушення функціональ-
но-морфологічних змін стану здоров’я, пошкодження 
шкіри та можливі психічні розлади��

Відомо, що ЛР та ефірні олії на їх основі справляють 
поліфункціональну дію, а саме: антиоксидантну, бактери-
цидну, протизапальну й антисептичну; позитивно вплива-
ють на нервову систему, зокрема – емоційно заспокоюють 
і стабілізують психічне здоров’я; проявляють позитивний 
дерматологічний і косметичний ефекти, відновлюючи і 
зберігаючи здоров’я і красу шкіри і волосся; оновлюють 
механізм саморегуляції в організмі, мають біоенергетичну 
цінність – фітоергономічну�� 

Надзвичайно важливим є їх правильне застосування, 
адже при дотриманні дозування ефіролеткі сполуки ре-
гулюють фізіологічні процеси в організмі, не мають не-
гативного побічного впливу на організм і не викликають 
звикання, залежності��

Їх рекомендують для застосування у медичній прак-
тиці в амбулаторних умовах, перш за все як регулятори 
емоційного фону, для покращання настрою, підвищення 
працездатності, концентрації уваги, загострення пам’яті, 
зняття втоми, для усунення безсоння, тривоги тощо�� Дію 
ефірних сполук пояснюють їх здатністю модифікувати 
електромагнітне поле людини та передавати ці коливан-
ня на вегетативну нервову систему, що визначає їх дію на 
функціонування нервової системи, на гормональний ста-
тус людини�� 

Кипарисова ефірна олія має гормонорегулюючий 
вплив на жінок�� Її застосування показане при полікистозі 
яєчників�� Соснову та ветиверову ефірні олії вважають гор-
монотропними засобами для чоловіків, а шавлієва рівною 
мірою підвищує рівень кортикостероїдів як у чоловіків, 
так і в жінок��

Ефективне використання ЛР та ефірних олій при ліку-
ванні ГРВІ, оскільки вони, поряд з антимікробними, ан-
тивірусними, мікосептичними властивостями, виявляють 
імуномодулюючу дію на Т- та В-лімфоцити (василькова, 
жасмінова, гвоздична, евкаліптова, шавлієва), а також 


