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Шановні колеги! 

Згадаймо, чим володів перший лікар на Землі? Словом, природними за-
собами і філософією лікування хворого в єдності душі і тіла. Це – найбільша 
мудрість і хист мистецтва зцілення людини, найдавніша і перевірена тися-
чоліттями традиція медицини, яка стала праматір’ю усіх нинішніх методів 
і високих технологій. Людство зробило неймовірний крок уперед у розроб-
ці нових ліків і методик лікування, однак там, де воно відірвалося від свого 
коріння, вже відчувається катастрофа – епідемії хронічних неінфекційних за-
хворювань набувають загрозливих масштабів, зростання кількості полімор-
бідних патологій та інтенсивне їх лікування дедалі потужнішими засобами 
хімічного походження справляють ефект бумеранга (у всьому світі зростає 

О. В. Поканевич – Президент ПВНЗ «Київський медичний університет», 
магістр державного управління
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кількість смертей від медикаментозних ускладнень), профілактика перетво-
рюється на «зайвий клопіт» для лікаря, якого націлюють лікувати хворого, а 
не дбати про здоров’я пацієнта. Однак інстинкт виживання людства рано чи 
пізно повертає його колективний розум до пошуків істини, змушує пригадати 
минуле, аби не втратити майбутнє і використати його на сучасному рівні. 

Цим і пояснюється відродження методів народної і нетрадиційної ме-
дицини у світі. Сучасна наука вишукує альтернативні терапевтичні підходи, 
спрямовані на індивідуалізацію лікування, його максимальну безпечність 
та природність, сучасна фармація змінює вектори розвитку, поповнюючи 
арсенал своєї продукції препаратами рослинного походження, гомеопатич-
ними засобами тощо. Системи охорони здоров’я світу також повертаються 
обличчям до природних методів профілактики, реабілітації, комплексного 
лікування хронічних патологій. ВООЗ чітко визначила місце і значення ком-
плементарної медицини як одного з найважливіших ресурсів служби первин-
ної медико-санітарної допомоги, яка сприяє її доступності та поліпшенню 
здоров’я населення. 

На початку 21 століття тренд на альтернативну медицину повертається! 
За даними ВООЗ, 65 % населення розвинених країн вдавалися до лікування 
цими методами (48 % – в Австралії, 70 % – у Канаді, 42 % – у США, 38 % 
– у Бельгії, 75 % – у Франції, 40 % – у Швейцарії, більше 50% – у Китаї). 
До речі, Конгрес США створив Національний Центр комплементарної та 
альтернативної медицини з бюджетом у 2006 році 122 млн. доларів, які були 
інвестовані у різні програми з наукових досліджень у галузі НіНМ, вивчення 
можливостей інтеграції цих методів у національну систему охорони здоров’я. 
Понад 60 % медичних шкіл США навчають альтернативній медицині, 70 % 
сімейних лікарів та 80 % студентів-медиків також її вивчають, 67 % 
медичних установ пропонують хоча б один із таких методів.

У світі вже нікому не потрібно доводити, що НІНМ – це невід’ємна час-
тина холістичної медицини, а її методи мають стати предметом наукових до-
сліджень. І якщо такі дослідження підтримуються і фінансуються державою, 
це – благо для здоров’я нації. 

Україна має величезний і досі належним чином не оцінений досвід 
лікування природними методами. Народна медицина тісно вплетена в 
культуру, традиції і побут нашого народу. Однак часи, коли цю культу-
ру, як, власне, й історію, намагалися знищити, ще стоять у нас за пле-
чима. Багато чого було втрачено, забуто, знецінено або й відверто зни-
щено. Тому такими цінними є вцілілі паростки досвіду і дбайливі руки, 
які готові їх проростити наперекір всім буревіям. На початку 90-х років 
минулого століття народна і нетрадиційна медицина в Україні отримала 



�

визнання і підтримку на офіційному рівні. У 1991 році було створено 
Українську асоціацію народної медицини, а у 1992 році – Київський Ме-
дичний інститут Української асоціації народної медицини, де майбутнім 
лікарям викладали окрім класичних, фундаментальних дисциплін, осно-
ви гомеопатії, мануальної терапії, фітотерапії, рефлексотерапії тощо. До 
речі, цей заклад і досі залишається єдиним на пострадянському просторі 
та на теренах Східної Європи, де готують лікарів, які володіють метода-
ми офіційної, народної, нетрадиційної медицини. І рівно 25 років тому 
в структурі цього інституту було створено кафедру фітотерапії з кур-
сом фармакогнозії, яка з часом об’єднала в собі три напрямки. Донині 
кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини 
ПВНЗ «Київський медичний університет» залишається флагманом у цій 
царині, тісно співпрацюючи з колегами інших медичних університетів, 
які також підхопили естафету досліджень у цьому напрямку, зробили не-
абиякий внесок у розвиток навчальних програм, популяризацію методів 
НІНМ тощо. 

Святкування 25-річного ювілею нашої кафедри – це ще один привід 
згуртувати наші зусилля у справі відродження лікувальних традицій на-
шого народу і подальших наукових пошуків альтернативних методів лі-
кування, їх інтеграції у вітчизняну систему охорони здоров’я, яка нині 
перебуває у надзвичайно скрутному становищі. Наші знання, вміння і 
небайдужість мають служити народу, який зберігає у своєму генофон-
ді прихильність до природних методів лікування, традиції збереження 
духовного здоров’я а також виховання здорового способу життя. Дякую 
всім, хто докладає до цього зусиль. 

З повагою і побажанням успіхів 
Поканевич О. В. 
Президент ПВНЗ «Київський медичний університет»
магістр державного управління
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Президенту Ассоциации специалистов народной 
и нетрадиционной медицины Украины,

Доктору мед. наук, профессору Т. П. Гарник

уважаемая татьяна петровна, 
уважаемые друЗья, коллеги!

Позвольте от лица всех членов нашего 
сообщества – ведущих региональных медиков 
из 33 стран мира, и от себя лично поздравить 
всех вас с началом конференции, а всех 
причастных – с 25-летним юбилеем с момента 
основания кафедры фитотерапии, гомеопатии и 
биоэнерготерапии ЧП «Киевский медицинский 
университет».

Все эти годы руководство и члены Ассоциа-
ции специалистов народной и нетрадиционной 
медицины Украины много делали для развития 
народной медицины, оздоровительных практик, 
медицинского туризма, а значит и здоровья сооте-
чественников, гармонизации современного мира, 
экологии общества. Своей деятельностью вы способствуете объединению 
специалистов из разных областей медицины и связанных с нею отраслей, 
обмену опытом, идеями, достижениями, а ваши мероприятия отличают-
ся высоким уровнем организации, представительности и действительно 
обогащают, дают новые источники развития всем их участникам.

"

lada@ebaoxford.co.uk
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Мы гордимся сотрудничеством с вами, дорогие единомышленники. 
Желаем каждому члену Вашей ассоциации и всем участникам сегодняш-
него собрания новых достижений в главном деле вашей жизни, а также 
во всех иных сферах! Пусть ваши труды получат достойную оценку и 
признание международного медицинского сообщества и широкой обще-
ственности, а Ваша ассоциация пополняется новыми достойными участ-
никами – лидерами в своей профессиональной сфере. 

Пусть Ваша ассоциация продолжает свое поступательное развитие и 
совершенствование, а прекрасные традиции, которые здесь сложились, 
сочетаются с самыми современными новациями. Пусть судьба будет 
благосклонна к реализации ваших планов и начинаний!

Желаю конференции успешной и продуктивной работы!

С уважением,
Президент Европейской медицинской ассоциации

доктор Винченцо Костиглиола

"

lada@ebaoxford.co.uk
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Золота сторінка історії 

кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформацій-
ної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет» – 

25 років. 

24 березня 1993 року, через рік після заснування Київського 
медичного університету УАНМ, у структурі закладу були створені окремі 
підрозділи: кафедра фітотерапії з курсом фармакогнозії, кафедра 
гомеопатії та кафедра біоенергоінформаційної медицини. Кожна з 
них пройшла період свого становлення, розквіту й здобутків і, перш ніж 
об’єднатися в єдину кафедру, створила власну історію успіху. Так, на 
початку доводилося нелегко. Адже першопрохідцям завжди найважче. 
Та коли згуртовуються справжні ентузіасти, їм все до снаги. 

витоки однієї ріки

Створювати кафедру фітотерапії з курсом фармакогнозії тоді ще 
доценту Тетяні Петрівні Гарник допомагали колеги й однодумці: фарм-

хіміки – доцент Мітченко Ф.А. та 
доцент Шураєва Т.К., ботаніки – 
кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник Дудченко Л.Г.
та кандидат фармацевтичних наук, 
доцент Перевозченко І.І., терапевти 
– кандидат медичних наук, доцент 
Арістов Л.М. та лікар (асистент) 
Скачко Б.Б., інші. Колектив кафед-
ри вперше в Україні підготував нав-
чально-методичну базу з викладан-
ня фармакогнозії і фітотерапії для 
студентів медичного, стоматоло-

Вони стояли у витоків організації кафедри 
фітотерапії і забезпечували навчальний процес: 

зліва направо – Гарник Т.П., Лушпа В.І., 
Дудченко Л.Г., Шураєва Т.К., Трохимчук В.В.
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гічного та фармацевтичного факуль-
тетів, а також лікарів і викладачів 
(навчальні програми з фітотерапії та 
фрамакогнозії, навчально-методичні 
рекомендації для студентів, лекції, 
банк тестів, контрольних питань, си-
туаційних завдань, наочні матеріали: 
таблиці, слайди, презентації, гербарії 
та фотоальбоми лікарських рослин, 
зразки сировини, тощо).

За час існування кафедри було 
підготовлено і захищено 4 наукових 
роботи: одна докторська і 3 канди-
датських (останні – під безпосеред-
нім керівництвом доктора медичних 
наук, професора, завідувачки кафед-
ри Т.П. Гарник) щодо наукового 
обґрунтування застосування ЛЗРП з 
точки зору доказової медицини. 

Нині на кафедрі науково-виклада-
цькою діяльністю займаються про-
фесор, 4 доценти та асистенти. Пра-
цівники кафедри при підтримці 
Всеукраїнської громадської органі-
зації «Асоціація фахівців з народної 
і нетрадиційної медицини Украї-
ни» беруть участь в організації та 
проведенні міжнародних науково-
практичних конференцій, форумів, 
симпозіумів. До цього часу незмін-
ним очільником кафедри а також 
президентом Асоціації фахівців з на-
родної і нетрадиційної медицини Ук-
раїни залишається Тетяна Петрівна 
Гарник. 

Кафедра гомеопатії також зро-
била значний внесок у розвиток 
цього напрямку в Україні. Перші 
кроки її становлення (1993-2002 рр.) 

Вони були першими: зліва направо – асист. 
Скачко Б.Г., лаборант кафедри Приймак Т.М., 

доц. Шураєва Т.К., асист. Білоусова І.В.
(перший випуск і перший захист наукової 

роботи на ступінь к. мед. н.)

Доцент Мітченко Ф.А. і асист. Скачко Б. Г.

Перші слухачі і викладачі фітотерапії: 
асист. Скачко Б.Г. (перший праворуч), над ним –

доц. Мітченко Ф.А., поряд – ст. наук. співр. 
Дудченко Л.Г., зав. каф. Гарник Т.П., 3-й ряд 
справа – Шураєва Т.К., асист. Білоусова І.В.
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відбувалися під керівництвом доктора 
медичних наук, професора Наталії 
Євгеніївни Костинської, поряд з 
якою працювали Бовсуновський В.,
Мартиненко А., Крисюк С., Кірки-
левська Л., Морозова Л. 

З цього напрямку також була 
розроблена навчальна програма для 
студентів (на той час вона охоплю-
вала 120 навчальних годин). Крім го-
меопатії, майбутнім лікарям виклада-
ли клінічну фармакологію та медичну 
астрологію, а в подальшому – біорит-
мологію (викладач Сук Л.). Також сту-
денти вивчали токсичність та побічну 
дію ліків, поступово перейшовши до 
опанування основ гомеопатії. Водно-
час співробітники кафедри проводили 
курси для лікарів, в тому числі і виїзні, 
у різних містах України. 

Знаковою подією в історії кафед-
ри став вступ України до Міжнародної 
гомеопатичної ліги у 1997 році, чому 
сприяла професор Костинська Н.Є., 
яка й стала першим національним ві-
це-президентом Ліги і впродовж ба-
гатьох років представляла гомеопатію 
України на міжнародному рівні. За цей 
час на кафедрі було написано 6 книг, 
захищено 2 дисертації, видано близь-
ко 30 методичних розробок, програму 
навчання для медичного та стоматоло-
гічного факультетів.

У 2002 г. завідуючою кафедри 
гомеопатії стала патофізіолог з 40-
літнім стажем, лауреат Державної 
премії України в галузі науки, кан-
дидат медичних наук, доцент Симе-
онова Наталія Костянтинівна. Вона 

Слухачі з викладачами після складання іспиту:
доц. Шураєва Т.К. і ст. наук. співр., доц. Дудченко Л.Г.

Перші зустрічі однокурсників із вчителем – 
доцентом Алексєєнко Маргаритою Василівною 
(друга зліва), яка «прищепила» інтерес до науки 

і в тому числі до фітотерапії

Перші випускні державні іспити: 
зліва направо, комісія – Гарник Т.П. (декан), 
Талько В.І (перший проректор), Ганжа І.М. 

(голова держ. випускних іспитів), 
Костинська Н.Є. (зав. каф. гомеопатії)
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гідно продовжила естафету розвитку 
кафедри – з-під її пера вийшло близько 
10 книг з гомеопатії, вона розроби-
ла і запатентувала енергоінформа-
ційну голограмну теорію механізму 
дії гомеопатичних препаратів, упо-
рядкувала нові навчальні програ-
ми для студентів, де запропонувала 
класифікацію гомеопатичних ліків з 
точки зору типового патологічного 
процесу. 

З 2003 року на кафедрі почали 
проводити курси з гомеопатії для 
лікарів за фахом «Лікар народної 
та нетрадиційної медицини», відтак 
було розроблено відповідну програму 
на 156 годин. 

З 2007 року і донині відпові-
дальною за дисципліну гомеопатії 
(у складі кафедри фітотерапії, го-
меопатії та біоінформаційної меди-
цини) є кандидат медичних наук, 
доцент Козименко Тамара Миколаїв-
на – в минулому старший науковий 
співробітник Інституту геронтології 
НАМН України, нині – викладач 
Міжнародної академії класичної го-
меопатії Джорджа Вітулкаса, учас-
ник багатьох семінарів з гомеопатії в 
Україні й за кордоном. 

На сьогодні гомеопатію виклада-
ють студентам 4-го курсу медичного 
факультету (72 години), 3-го курсу 
стоматологічного (54 години) та 4-го 
курсу фармацевтичного (46 годин) фа-
культетів. Програма створена на основі 
базової програми «Основи гомеопатії», 
затвердженої в 2008 році МОЗ України, 
а також досвіду викладання дисциплін, 

Перші зустрічі з науковцями та практиками 
(співробітники кафедри і Товстуха Є.С.) 

для лікарів, студентів і преси

Співробітники кафедри та ті, хто стояв у 
витоків Народної медицини: зліва направо 

– Кіркілевська Л.М., Костинська Н.Є., 
Товстуха Є.С., Гарник Т.П., Пацалюк В.С. – гол. 
лікар центру народної медицини м. Запоріжжя

1998 р. Перша комісія з акредитації першого 
випуску студентів (на той час Т.П. Гарник

була деканом медичного факультету, 
єдиного факультету інституту) 
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набутого за роки діяльності кафедри. 
Її співробітники активно відвідують 
міжнародні семінари з гомеопатії, по-
повнюючи власні знання і передаючи 
їх своїм послідовникам. 

Ще один підрозділ, який у 1993 
році починав свій самостійний шлях 
– кафедра біоенергоінформаційної 
медицини, яку в 1993-1999 рр. очо-
лював лікар-кардіолог, лікар народ-
ної та нетрадиційної медицини Бінат 
Сергій Герасимович, у 1999-2007 рр. 
– доктор фізичних наук, професор 
Курик Михайло Васильович. Після 
об’єднання кафедр відповідальними 
за викладання згаданої дисциплі-
ни були Кобилянська Розалія Ми-
колаївна (2007-2010 рр.) та доктор 
медичних наук Гридько Олександр 
Миколайович (2010-2015 рр.).

На сьогодні куратором дисципліни 
є асистент кафедри Головаха Марина 
Олександрівна. Біоенергоінформацій-
на медицина викладається на медич-
ному, стоматологічному факультетах 
та факультеті по роботі з іноземними 
студентами. У 2010 була опублікована 
монографія «Інформодіагностика та 
інформотерапія», яка й лягла в основу 
методичних розробок з цієї навчальної 
дисципліни.

Серед перших викладачів нині 
об’єднаної кафедри варто згадати 
імена кандидатів фармацевтичних 
наук, доцентів Мітченко Ф.А., Шу-
раєву Т.К., Перевозченка І.І., Коб-
зар А.Я., Торхової Т.В., Тодорової В.І;
доктора фармацевтичних наук, про-
фесора Трохимчука В.В.; доктора 

Перше наукове засідання студентського 
гуртка з фітотерапії і гомеопатії. 

Головуючі – зав. каф. фітотерапії Гарник Т.П., 
ліворуч асист. к. мед. н. Арістов Л.М., 
праворуч – асист. Кіркілевська Л.М.

Вони стояли у витоків інституту, кафедр. 
Спілкування на наукових зібраннях

і мить історії

Відвідування та співпраця з авторським 
центром Євгена Товстухи
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Студенти мед. факультету після складання 
іспиту з фітотерапії з асист. к. мед. н. Арісто-
вим Л.М. Перший ряд в центрі – Поканевич І. В. 

(нині очолює представництво ВООЗ 
в одній із країн світу) 

Після першої зустрічі і лекції для студентів 
медичного факультету по фітотерапії з 

відомим фітотерапевтом Товстухою Є.С.
та зав. кафедрою фітотерапії Гарник Т.П. 
Серед студентів – Тен Е.О., яка сьогодні 

працює неврологом і рефлексотерапевтом у 
державному шпиталі в Еміратах

Урочистості першого випускного 1998 р. 
у Будинку Кіно – почесні гості та викладачі 

Студенти і співробітники кафедри завжди раді 
зустрічі з професіоналами і науковцями – проф., 
д. мед. н. Щуліпенко І. М. (ренесанс фітотерапії 

– перша наукова робота по вивченню фітоза-
собів в кардіології і захист на науковий ступінь 

доктора медичних наук)

Перша наукова конференція з фітотерапії 
(вивчення дії Поліфітолу) та формуванню 

особистості майбутнього лікаря. 
Головуючий – ректор Туманов В.А.

Доповідь на студентському науковому засіданні
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медичних наук Дмитрієвої А.В.; кан-
дидатів медичних наук, доцентів Попо-
вої В.С., Кави Т.В., Арістова Л.М., 
Степаненка В.В., Білоусової І.В.; кан-
дидатів біологічних наук, доцентів 
Дудченко Л.Г., Мельниченко П.В., 
Лушпи В.І., Оляницької Л.Г.; асистен-
тів кафедри Скачка Б.Г.

Усі вони вписали свої біографії 
в історію кафедри, віддавши їй роки 
невтомної праці, творче натхнення, 
наукові пошуки і прагнення відроди-
ти відомі народні й нетрадиційні ме-
тоди лікування у практиці вітчизняної 
медицини. Плинув час, змінювалися 
підходи до викладання дисциплін, ре-
формувалася освітня галузь. Зокрема, 
після впровадження Болонської систе-
ми у вітчизняній вищій школі відбуло-
ся об’єднання згаданих кафедр в єдину 
(під очільництвом д. мед. н., професо-
ра Гарник Т.П.). Але славні традиції 
збереглися й примножуються – тими, 
хто нині сіє «розумне, добре, вічне» з 
тисячолітнього досвіду народної і не-
традиційної медицини. 

Нині викладачі кафедри виклада-
ють студентам медичного та стомато-
логічного факультетів університету 
наступні дисципліни: навчально-
польова практика «Основи ботані-
ки з елементами фармакогнозії –
введення у народну медицину тра-
волікування (фітотерапію)», «Осно-
ви фармакогнозії» (відповідальна за 
дисципліни – кандидат фармацевтич-
них наук, доцент Петріщева В.О.), 
«Основи загальної та клінічної фіто-
терапії» (відповідальний – кандидат 

Наукові зустрічі в Ужгороді з професором 
і директором НДІ Фітотерапії Ганич О.М.: 

обговорення результатів конференції

Студенти-стоматологи на практичних 
заняттях з фітотерапії: праворуч – П.В. Лео-
ненко, нині доктор медичних наук, професор

Співпраця з Національним університетом 
ім. Тараса Шевченка, ін-том фізіології

ім. Петра Богача – д. біол. н. Островська Г.В., 
керівник секції д. мед. н., проф. Фадєєнко Г.Д. 

(вивчення фітозасобів на рівні штучної 
мембрани), стендова доповідь Т.П. Гарник
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медичних наук, доцент Гарник К.В.); 
«Основи гомеопатії» (кандидат ме-
дичних наук, доцент Козименко Т.М.), 
«Біоенергоінформаційна медицина» 
(відповідальна – асистент, лікар Го-
ловаха М.О), для англомовних груп 
«Основи фармакогнозії та фітотерапії» 
– асистент, канд. біол. наук, Парчамі 
Газає Сепідех.

життя не стоїть на місці

Студенти також очікують від 
своїх викладачів сучасних 

знань та інформації, яка випереджає 
час. Тому наукова діяльність кафедри 
завжди була у фокусі уваги її ке-
рівництва і співробітників. 

Головними напрямками науко-
вих пошуків кафедри обрано вивчен-
ня ролі біологічно активних речовин 
у регуляції функціональних можли-
востей органів та систем організму, а 
також розробку нових методів і спо-
собів діагностики, лікування й про-
філактики з використанням засобів 
народної медицини. Реєстр наукових 
публікацій колективу співробітників 
кафедри налічує понад 600 наукових 
статей, у тому числі: у фахових видан-
нях – 303, тези – 520, методичні ре-
комендації – 24, інформаційні листи 
– 6, ново введення – 10, патенти – 14. 
Також було організовано й і проведе-
но 30 науково-практичних конферен-
цій з міжнародною участю, присвяче-
них розвитку, науково-методичному 
обґрунтуванню народної і нетради-
ційної медицини та її інтегруванню у 

Студенти-активні науковці, під час засідання 
наукового гуртка з фітотерапії. А сьогодні 

вони прекрасні лікарі, керівники та викладачі

Асистент, к. біол. наук, Парчамі Газає Сепідех
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первинну ланку охорони здоров’я.
Вагомою підмогою нових наукових пошуків та накопичення досвіду є 

участь співробітників кафедри у наукових міжнародних заходах (Німеч-
чина, Франція, Італія, Боснія-Герцеговина, Китай, Гонконг, РФ, Вірменія, 
Македонія, Греція, Швейцарія). Керівник кафедри професор Гарник Т.П. 
показує приклад і в цьому напрямку – вона є співавтором чотирьох моногра-
фій, у тому числі «WHO monographs on medicinal plants commoly used in the 
Newly Independent States (NIS) World Health Organization», Jenewa (2010).

З метою популяризації накопичених знань та досвіду науковці ка-
федри у 1996 році заснували науково-практичне видання «Фітотерапія 
в Україні», а у 1999 р. було зареєстровано науково-практичне видання 
«Фітотерапія. Часопис», яке у 2002 р. було атестоване ВАК МОН Украї-
ни як фахове для публікацій основних результатів дисертаційних робіт 
у галузі медичних, фармацевтичних, біологічних наук. Часопис видаєть-
ся щоквартально, головний редактор – Гарник Т.П., науковий редактор – 
Туманов В.А., секретар – Шураєва Т.К. Журнал став першим виданням 
такого профілю не лише в Україні, а й на теренах пострадянського про-
стору. На його шпальтах публікуються статті про результати експери-
ментальних і клінічних досліджень в усіх напрямках медицини, фармації 
та біології, що відображають досвід роботи лікарів, провізорів і фарма-
цевтів, а також матеріали конференцій, симпозіумів, форумів, виставок 
тощо. Часопис публікує статті вчених, викладачів, аспірантів, здобу-
вачів різних престижних вузів України: Київського національного уні-
верситету ім. Тараса Шевченка, Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, Національного фармацевтичного університету (м. 
Харків), тощо. Колектив редакції журналу та його автори успішно справ-
ляються зі своїм завданням – популяризувати методи народної та нетра-
диційної медицини, а також сприяти їх інтеграції в практичну охорону 
здоров’я і фармацевтику.

кріЗь терни – до Зірок 

А тим часом у стінах університету вирує повсякденне студент-
ське життя. Тут «куються» кадри, які мають знати і традиційні, 

і нетрадиційні методи лікування. Останніми опікуються співробітники 
кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини. 
Тут читаються лекції і проводяться практичні заняття, організовано нав-
чально-польову практику для студентів медичного і стоматологічного 
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факультетів (1-5 курс), фармацев-
тичного (3-4 курс) та факультету 
по роботі з іноземними студентами. 
Так само можуть підвищити свої 
знання лікарі за фахом «Народна та 
нетрадиційна медицина».

Зокрема, викладання фітотерапії 
відбувається у три етапи: після першо-
го курсу – навчально-польова практи-
ка (перший етап), під час проходжен-
ня якої студенти ознайомлюються з 
лікарськими рослинами (ЛР) в умовах 
природного ареалу зростання, готують 

гербарії, відвідують Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка та бо-
танічний сад ім. О.В. Фоміна.

Другий етап: студенти 2-го курсу медичного та стоматологічного фа-
культетів опановують основи фармакогнозії, вивчаючи біологічно активні 
речовини первинного та вторинного біосинтезу ЛР, їх фармакогностичну 
та фармакотерапевтичну характеристику, освоюють основи раціональної 
технології приготування лікарських форм із лікарської рослинної сировини, 
правила збору та заготівлі лікарських рослин. 

Третій етап – вивчення дисципліни «Фітотерапія» на третьому та 
четвертому курсі (протягом року), під час якого студенти знайомляться з 
особливостями застосування лікарських засобів рослинного походження 
при різних захворюваннях, а також у стоматологічній практиці. Форма 
підсумкового контролю на різних етапах навчання: від заліку до скла-
дання іспиту.

Така наскрізна, інтегрована система підготовки майбутніх лікарів із 
поглибленим вивченням фітотерапії як фрагменту фаху «Народна та нетра-
диційна медицина» була вперше започаткована 25 років тому у єдиному 
на той час виші – Київському медичному інституті УАНМ. Тож кафедра 
відкрила першу золоту сторінку професійної підготовки майбутніх лікарів 
у цьому напрямку. І це – привід пишатися своїм славетним внеском. 

На допомогу студентам в опануванні вказаних дисциплін було 
розроблено навчальні та методичні посібники, які вийшли з-під пера спів-
робітників кафедри: «Системная фитотерапия» (2008 р.), «Ефіроолійні 
та жироолійні рослини» (2010 р.), «Гірудотерапія» (2010 р.), «Медицин-
ская пиявка в лечебной практике» (2010 р.), «Фітотерапія, частина І»
для медичного факультету та «Фітотерапія, частина ІІ» для стоматоло-

Співпраця з ботсадом ім. О.В. Фоміна 
(практика)
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Грудень 2017, м. Стамбул, I Конгрес турецької апітерапії. I турецько-український саміт з апітерапії
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гічного факультету (2013 р.), «Це-
лебные растения (методы и способы 
лечения)» (2014 р.), «Основи фар-
макогнозії і фітотерапії» (2015 р.), 
«Народна і нетрадиційна медицина» 
(2015 р.), Современная энциклопе-
дия народной и нетрадиционной ме-
дицины» (ч. I, 2016 р., ч. II, 2017 р.). 
Багато зусиль вкладено у створення 
цікавих стендів, гербаріїв, фотоаль-
бомів «Лікарські рослинні засоби», 

які широко інформують студентів і стимулюють їх захоплення альтерна-
тивною медициною.

Впродовж останніх 10 років викладачі кафедри взяли участь у 
розробці державних програм за фахом «Народна та нетрадиційна меди-
цина» (спеціалізація, ПАЦ), які були затверджені МОЗ України, а також 
у підготовці і виданні двох національних підручників «Клінічна та лабо-
раторна імунологія» (2012 р.) та «Імунологія» (2013 р.).

За час існування кафедри її співробітниками було видано 5 підручників 
з фітотерапії, 25 методичних посібників, розроблено 12 патентів та близько 
800 наукових публікацій у провідних наукових виданнях. 

Крім того, на кафедрі створено унікальну можливість для лікарів з вив-
чення методів НіНМ на рівні післядипломної освіти, а саме під час проход-
ження ними спеціалізації за фахом «Народна та нетрадиційна медицина». 
Ось уже 15 років поспіль кафедра опікується цим напрямком роботи (нині 
за нього відповідальні доценти Гарник К.В. і Козименко Т.М.). Навчаль-
ним планом і навчальною програмою для післядипломної освіти лікарів 

впроваджені такі дисципліни як фар-
макогнозія, фітотерапія, гомеопатія, 
біо енергоінформаційна медицина. 
Зрештою, ці дисципліни, як і багато 
інших із циклу «Народна та нетради-
ційна медицина», можуть прослуха-
ти всі, хто зацікавлений у здоровому 
способі життя. 

Кафедра ПВНЗ «Київський ме-
дичний університет» тісно співпра-
цює з вченими Київського націо-
нального університету ім. Тараса 
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Шевченка, відповідними кафедрами Львівського національного медуні-
верситету ім. Данила Галицького (д. мед. н., професор Андріюк Л.В.) та 
Буковинського медуніверситету (д. мед. н., професор Волошин О.І.).

Не менш важливим є інший напрямок діяльності кафедри, яка є клініч-
ною і проводить лікувально-консультативну роботу в імунно-терапевтичному 
відділенні МКЛ №1 м. Києва. Тож пацієнти отримують висококваліфіковані 
консультації від кращих спеціалістів з альтернативних методів лікування, а 
студенти мають змогу вивчати дисципліни при безпосередньому контакті з 
хворими, що на сьогодні вважається золотим стандартом підготовки лікаря. 

25 років – вік молодості і зрілості, тож за плечима кафедри фіто-
терапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини Київського ме-
дичного університету багато здобутків, успіхів і напрацювань, які стали 
стартом у подальшому розвитку цих напрямків і орієнтиром для інших 
медичних вишів. У неї багато учнів, які за ці роки стали досвідченими 
майстрами своєї справи і пам’ятають, що в успіху лікаря є два крила 
– класична й альтернативна медицина. А попереду ще багато сторінок 
історії кафедри, де з’являться нові славетні імена, традиції, наукові від-

Колектив кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини 
ПВНЗ «Київський медичний університет»
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уроки мудрості й натхнення 

В народі кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Однак, кожен 
з нас вибирає на полі життя свою стежину. Хтось – вже проторену 

і легку, покладаючись на долю, а хтось – несходжену й незвідану, творячи 
власну історію. Тому кожен залишає по собі особливий слід: або непоміт-
ний, або ж такий, що вказує дорогу іншим. Життя і доля Тетяни Петрівни 
Гарник – яскравий приклад того, як людина, яка захоплена своєю справою, 
віддана своїм переконанням, наполеглива у своїй праці, може досягти не ли-
ше особистого успіху, а й стати уособленням колективних досягнень у роз-
витку цілого напрямку. Це ім’я завжди пов’язуватимуть з епохою Ренесансу 
народної і нетрадиційної медицини в Україні, науковими пошуками в 
галузі фітотерапії, з історією становлення та інтеграції альтернативних 
методів лікування у практику вітчизняної системи охорони здоров’я. Лі-
кар, вчений, педагог, громадський діяч, популяризатор НіНМ і невтом-
ний ентузіаст, який разом зі своїми однодумцями вдихнув у вікові тра-
диції цілительства нове життя, святкує почесний ювілей і дає урок того, 
як крок за кроком йти до великої мети. 

перШі паростки 

Тетяна Петрівна Гарник народилася на початку весни, 8 березня 
1948 року. Можливо цим можна пояснити її прихильність до 

всього нового й глибинного, що рано чи пізно, але має пробити твердий 
лід живими струмочками. 

Так сталося, що її батьки, предки яких споконвіку проживали на
рідній українській землі (мама – родом із Хмельниччини, батько – з 
Запоріжжя) в нелегкі для країни часи опинилися у Казахстані – батька 
відправили в Караганду на «перевиховання» після визволення з 
німецького полону, до якого він потрапив під час Другої Світової війни, 
мама зовсім дівчинкою була етапована туди разом зі своїми батьками 
на вільне поселення як член «неблагонадійної» з точки зору сталінської 
влади родини. Там батьки Тетяни Петрівни й зустрілися (обоє працювали 
на шахті), побралися, народили двох діток, яким обом судилося 

криття. Проте важливо пам’ятати про витоки цих здобутків і про тих, 
хто своєю самовідданою працею заклав у них першу цеглинку і проклав 
шлях крізь терни до зірок. 
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продовжити справу батька – стати лікарями. Через деякий час родині 
вдалося повернутися в Україну – на рідну землю батька. Щоправда, йому 
не дозволили оселитися ближче ніж за 70 км від Запоріжжя, однак він 
повернувся до своєї улюбленої професії – лікував хворих у далекому, 
Богом забутому селі і мешканців сусідніх населених пунктів, де його 
інакше як «професором» не називали. Бо без жодних діагностичних 
засобів міг встановити діагноз, використовуючи методи земської 
медицини, а ще був надзвичайно уважним до хворих, допитливим і 
безвідмовним. Малеча звикла щоночі прокидатися від стуку у вікно, 
коли батька викликали до ургентних хворих, а через стіну своєї кімнати 
слухати, як батько спілкується з пацієнтами (його приймальня та 
помешкання родини були в одній хаті, перегородженій навпіл). Тільки з 
часом, коли подорослішали, донька й син почули від батька, що у нього 
є особлива мрія – піти на пенсію і зайнятися вивченням лікарських 
трав (на той час у нього була лише одна книга про них, і він її беріг як 
особливу реліквію). Та у дітей також вже була своя мрія – іншого, аніж 
стати лікарями, вони не хотіли. Хоча батько попереджав: робота тяжка, 
але власним прикладом він вже посіяв зерно, яке нестримно давало свої 
паростки в юних душах. А тут ще країну облетіла слава Миколи Амосова, 
яка не давала спокою молодим запальним серцям – Тетяна Петрівна 
також вирішила, що стане кардіохірургом. Тому наполегливо тягнулася 
до знань. Хоча для цього довелося 
змінити чимало шкіл, жити в 
інтернатах (у селі, де проживали 
її батьки, і в окрузі можна було 
отримати тільки чотирирічну 
освіту, а до «цивілізації» потрібно 
було долати десятки кілометрів, 
що дітям не під силу). Батьки також 



2�

викладалися на повну силу, аби діти отримали освіту – за проживання 
школярки в інтернаті, їм, як «забезпеченій» радянській родині (бо 
батьки були живі і обоє працювали) доводилося платити чималі кошти, 
але це їх не зупиняло. А донька, своєю чергою, намагалася не підвести 
батьків – вчилася сумлінно, трималася як справжній боєць. Можливо, 
саме в дитячі роки життя прищепило їй вміння спілкуватися з різними 
людьми, ладити в колективі і триматися власної позиції незалежно від 
стороннього впливу.

А потім було неймовірне здійснення мрії – Тетяна Петрівна стала 
студенткою медичного вишу! Після закінчення у 1973 році Запорізького 
медичного інституту за фахом «Лікувальна справа» та проходження ін-
тернатури в Бердянській міській лікарні, вона впродовж семи років пра-
цювала дільничним лікарем-терапевтом у клінічних лікарнях м. Києва, 
куди переїхала за місцем проживання свого чоловіка. І коли студентка, 
а потім і молодий лікар, опановувала класичну медицину й набувала до-
свіду лікування хворих традиційними засобами, доля час від часу підки-
дала їй тему для роздумів над мрією батька – вивчати лікарські трави, 
яку він зрештою так і не встиг здійснити. Так, на 6-му курсі медінститу-
ту серед викладачів Т.П. Гарник з’явилася доцент Маргарита Василівна 
Алексєєнко, яка чудово викладала фармакотерапію, водночас натякаючи 

студентам, що, окрім стандартних 
методів лікування, є ще й засо-
би рослинного походження, які 
можна використовувати у своїй 
практиці як ефективні й безпеч-
ні препарати супроводу. В часи, 
коли народну медицину вважали 
«опіумом для народу», а її досвід 
ігнорувався і був майже забутий, 
такі «посилання» викладача ін-
тригували допитливий студент-
ський розум. Хотілося дізнатися 
більше, але стереотипи навчаль-
них програм брали гору. 

Вже коли Тетяна Петрівна 
працювала дільничним терапев-
том, пролунав наступний «дзвіно-
чок». Якось на прийом прийшли 
два пацієнти з однаковими діагно-
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зами і практично ідентичним перебігом хвороб. Минуло небагато часу, 
і ендоскопічна діагностика засвідчила вражаючі результати лікування 
одного з цих пацієнтів, при тому, що обом хворим було призначено лі-
кування за однаковою схемою. Можна було запідозрити, що успішний 
пацієнт лікується ще десь, можливо, іншими препаратами. Про що й за-
питала молодий лікар. І була вражена відповіддю – виявляється, хворий 
за порадою травника, окрім призначених нею ліків, вживав настій пари-
ла звичайного, про яке випускниця медичного вишу навіть не чула. І тоді 
вже гору взяла професійна цікавість – Тетяна Петрівна почала вишуку-
вати і збирати літературу про цілющі трави (якої було обмаль) – старо-
винні книги, журнали, самодруки. Могла відмовити собі в одязі, їжі, але 
не в придбанні раритетів з фітотерапії. У кожному з них відкривала для 
себе щось нове, зачитувалася ними, неначе детективами. Нині у Тетяни 
Петрівни накопичилася величезна бібліотека такої літератури – справж-
нє багатство вченого і викладача, де поряд із старовинними народними 
лікарськими порадниками тепер вже зібралося багато сучасних наукових 
досліджень в галузі фітотерапії. Зрештою, гідне місце в такій бібліотеці 
можуть посісти напрацювання самої Тетяни Петрівни, яка за 35 років 
своєї науково-практичної діяльності опублікувала 680 наукових праць, у 
тому числі 10 методичних рекомендацій для студентів та лікарів, 7 нав-
чальних посібників, 2 національні підручники, міжнародну монографію 
(ВООЗ), має 8 патентів. 

нова планета

З часом життя відкрило значно ширші можливості вивчати цілющий 
світ флори і перевірити його дію на практиці. Після закінчення нав-

чання в клінічній ординатурі на кафедрі гастроентерології Київського ін-
ституту удосконалення лікарів (1981-1983 рр.) Тетяна Петрівна працювала 
старшим лаборантом цієї кафедри (1983-1990 рр.), а з 1990 року – старшим 
лаборантом, згодом – асистентом кафедри клінічної фармакології та фі-
тотерапії згаданого інституту. У цей період вона поєднувала лікувальну, 
наукову та педагогічну роботу, вивчаючи проблеми ранньої діагностики, 
лікування та профілактики гепатобіліарної патології, застосовуючи як фар-
макологічні, дієтичні, так і засоби рослинного походження. 

1986 рік став ще одним приводом переконатися в дієвості останніх. 
Після аварії на ЧАЕС Тетяні Петрівні доводилося лікувати пацієнтів-
ліквідаторів аварії, які отримали дозу радіоактивного опромінення. 
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Тоді вона помітила, що стандартні 
схеми лікування працюють гірше, 
ніж у поєднанні з фітотерапією 
– це підтверджувалося не лише 
суб’єктивними відчуттями хворих, 
але й об’єктивними результатами 
лабораторних досліджень. 

На той час в Україні вже почали 
дедалі гучніше говорити про необ-
хідність комплексного лікування, в 
тому числі й із залученням альтерна-
тивних методів. А тому, хто шукає, 

сама доля вказує дорогу й посилає однодумців. Тому Тетяна Петрівна 
вважає знаковою подією у своєму житті співпрацю з такими ентузіаста-
ми в царині фітотерапії як Іван Сергійович Чекман та Ігор Михайлович 
Щуліпенко, який першим в Україні захистив дисертацію на тему лікуван-
ня фітотерапевтичними засобами. А ще було багато однодумців, колег, 
просто небайдужих людей, які підтримували її починання, допомагали і 
відчули в ній талант організатора, здатного очолити цілий напрям. 

На початку 90-х років минулого століття народна і нетрадиційна меди-
цина в Україні отримала «друге дихання». У 1991 році було створено від-
повідну Асоціацію, а у 1992 році й медичний інститут Асоціації. Вагомий 
вклад у справу відродження напрямку на той час внесли В.В. Поканевич, 
Президент медінституту УАНМ та Є.Л. Мачерет, член-кореспондент НАМН
України, корифей неврології і рефлексотерапії. Всі починання в цьому 
напрямку були підтримані першим Міністром охорони здоров’я Неза-
лежної України Ю. П. Спіженком. У той же час, одразу після створення 

Поканевич В.В. на  засіданні ВООЗ з питань 
народної медицини, 2008 р., Пекін.

Мачерет Є.Л., д. мед. н., проф., 
член.-кор. НАМНУ

Чекман І.С., д. мед. н., проф., член-кор. НАМНУ
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Медінституту УАНМ у Києві, Тетяну 
Петрівну Гарник запросили на поса-
ду декана медичного факультету та 
помічника проректора з навчально-
методичної роботи цього закладу. А 
ще через рік в його структурі було 
створено кафедру фітотерапії з кур-
сом фармакогнозії, яку також було 
доручено очолити Тетяні Петрівні. З 
одного боку – велика честь, з іншого 
– непочатий край роботи, коли ба-
гато речей доводилося створювати, 
як то кажуть, з нуля, а почасти й по-
справжньому відвойовувати позиції: 
скептики і противники альтернатив-
ної медицини нікуди не поділися. 
Втім, Тетяні Петрівні вдалося багато досягти – як у роботі кафедри та 
становленні її впливовості, так і в організації навчального процесу за 
профілем фітотерапія, і у власних творчих здобутках. Що допомогло? 
Віра у власні сили і вірність обраному шляху, наполегливість у відсто-
юванні власної точки зору і вміння спілкуватися як з прихильниками 
нових ідей, так і зі своїми опонентами. А ще – особистий приклад того, 
як потрібно працювати, не покладаючи рук, нестандартно навчати інших 
і постійно вчитися самому. 

За результатами наукових досліджень у цій царині Т.П. Гарник за-
хистила кандидатську дисертацію (у 1995 році їй було присвоєно науко-
ве звання доцента), а у 2004 р. – дисертаційну роботу на ступінь доктора 
медичних наук (у 2005 р. їй присвоєне наукове звання професора). 

сходження на верШину

Авторитет Тетяни Петрівни виявився незаперечним – вона до 
сьогодні очолює рідну кафедру, яка нині об’єднала в собі три 

напрямки (фітотерапію, гомеопатію та біоенергоінформаційну медицину).
Тепер можна із захватом згадувати, як у 1993/94 рр. в медичному інсти-
туті УАНМ почали викладати фітотерапію студентам і вперше на тере-
нах колишнього СРСР було запроваджено «польову» практику з вивчен-
ня дії лікарських рослин для майбутніх лікарів і стоматологів (до того її 



2�

проходили лише майбутні фарма-
цевти). Також створили курси для 
вже дипломованих лікарів – на той 
час це також було новинкою, яка, 
до речі, викликала надзвичайну ці-
кавість і велику кількість охочих 
вивчати лікувальну силу рослин. 
До наукових досліджень в цьому 
напрямку залучали вчених, у тому 
числі й з інших вишів, зокрема, 
Київського університету ім. Тара-

са Шевченка. Адже не можна було допустити, аби хтось дорікнув, що 
висновки щодо ефективності фітопрепаратів грунтуються не на доказовій 
медицині, а на фантазіях ентузіастів. Безперечно, така робота потребува-
ла багато зусиль і часу, адже доводилося розробляти відповідні плани, 
рекомендації з «чистого аркуша». 

Це сьогодні можна пишатися тим, що в Україні – першій і єдиній на 
теренах колишнього Союзу – у 1998 році у штатні нормативи МОЗ було 
введено посаду «лікар з народної і нетрадиційної медицини», а тоді це 
здавалося шляхом на Еверест. Але разом з однодумцями його таки вда-
лося підкорити. 

Нині фітотерапію викладають в усіх медичних вишах України, почина-
ючи з 1998-1999 рр. було створено відповідні кафедри в багатьох медичних 
навчальних закладах, здійснюються наукові дослідження в цьому напрямку. 
А тоді все починалося з найпершого і найважчого кроку. Однак, іншого жит-
тя Тетяна Петрівна вже не уявляла. Гастроентерологія і фітотерапія стали ти-
ми галузями, яким вона віддавала всі свої сили й натхнення. 

Поканевич В.В. та Гарник Т.П. на засіданні 
ВООЗ з питань народної медицини, 2008 р., 

Пекін.

Боснія-Герцоговина, Сараєво: участь у науковому
заході – зліва направо Туманов В.А., Гарник Т.П., 

Коваленко О.Є., Броніслава Раконьяк
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З 1999 до 2013 рр. Тетяна Петрівна очолювала ДП «Комітет з питань на-
родної і нетрадиційної медицини МОЗ України» (до речі, аналогічні підрозді-
ли на теренах колишнього Союзу функціонують лише в Грузії та Казахстані 
і створені вони за українським зразком!). За цей період галузь вийшла на 
нову орбіту – відбулося суттєве впорядкування законодавства щодо ре-
гуляції діяльності напрямку, проведена значна організаційна робота, роз-
ширилося коло прибічників народної медицини, зокрема серед медичних 
працівників, активізувалася популяризація альтернативних методів серед 
населення, посилилися вимоги до діяльності цілителів. Нині Україна мо-
же похвалитися напрацьованою законодавчою базою щодо регулювання 
галузі НіНМ – у 2005 році ВООЗ рекомендувала її регламентуючі доку-
менти як взірець для вивчення ще 50-м країнам.

Особлива увага приділялася інтеграції методів народної і нетрадицій-
ної медицини в практику вітчизняної охорони здоров’я – цій темі були 
присвячені численні науково-практичні конференції із залученням провід-
них вчених, організаторів охорони здоров’я, лікарів-практиків, фахівців в 
галузі альтернативної медицини, зарубіжних гостей. Багато чого зроблено 
Тетяною Петрівною Гарник як головним позаштатним спеціалістом МОЗ 
України за спеціальністю «Народна і нетрадиційна медицина», у якості 
якого вона працювала з 2012 до 2017 року, а також як головним експертом 
комісії фітопрепаратів та гомеопатичних засобів Державного Експертного 
Центру МОЗ України (з 1966 року і донині). 

Плідною є й міжнародна діяльність Тетяни Петрівни. «Свого не цура-
тися і чужому навчатися» корисно у будь-якій справі. Але лікувальні тра-
диції різних народів так тісно переплітаються у сучасному світі, що обмін 
досвідом і презентація напрацювань вітчизняних фахівців на міжнарод-
ній арені є дуже важливим напрямком. Адже те, як оцінюють Україну в 

В.В. Поканевич в центрі наукових подій ВООЗ з 
народної медицини, 2008 р., Пекін

2008 р., Міжнародний форум, Пекін: 
Гарник Т.П. та Поканевич В.В. 
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світі, і є справжнім мірилом нашого 
успіху. З 2003 до 2013 року Т.П. Гар-
ник є експертом ВООЗ по Департа-
менту традиційної медицини (м. Же-
нева). Також в різні періоди вона була 
дійсним членом та членом президії 
Європейської академії природничих 
наук, віце-президентом Спеціаль-
ного комітету натуральної терапії 
міжнародної федерації Китайської 
медицини в Україні, в якості екс-
перта ВООЗ брала участь у робо-
чих засіданнях з питань народної і 
нетрадиційної медицини, була віце-
президентом спеціального коміте-
ту натуральної терапії міжнародної 
асоціації Китайської медицини (Гу-
анджоу), відвідала ряд міжнародних 
конгресів з натуропатичної медици-
ни та десятки конференцій з міжна-
родною участю.

Залишається лише дивуватися 
енергетичному запалу цієї жінки 
і тому, як у неї на все вистачає 
часу – на педагогічну, громадську, 
лікувальну, організаційну і творчу 
діяльність. 

Адже Тетяна Петрівна Гарник – 
ще й засновник та незмінний очільник 
ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України», а з 
1996 р. – головний редактор науково-
практичного журналу «Фітотерапія. 
Часопис», який атестовано ВАК 
України. 

Як досвідчений лікар-гастроен-
теролог вищої категорії вона надає 
консультативно-лікувальну допомо-
гу хворим на базі КМКЛ № 1. За її 

Ректор, д. мед. н., проф. Івнєв Борис Борисович 
вітає учасників конференції з народної 

медицини 21.04.2016 р.

Поканевич В.В. – перший праворуч, та ук-
раїнська делегація на  засіданні ВООЗ з питань 

народної медицини, 2008 р., Пекін.

В.В. Поканевич з колегами, 2008 р., Пекін
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участі та сприяння відкриваються 
фітоцентри та фітокабінети в ліку-
вальних закладах. Вона – завжди 
бажаний гість у лекційних аудито-
ріях серед студентів та лікарів, а 
також найавторитетніший комента-
тор з питань нетрадиційної медици-
ни у засобах масової інформації (на 
радіо, телебаченні, в друкованих ви-
даннях). А вдома у неї свої клопоти і 
радості: чоловік, донька і син та двоє 
внуків. Там бабуся також дбає про 
свій авторитет, тож встигає і смач-
ний пиріг внучатам спекти, і квітник 
на дачі доглянути, і в подорож на 
рідну Запорізьку землю поїхати, аби 
відвідати батьківську хату, доторк-
нутися до витоків свого життєвого шляху, бодай пройтися стежиною, 
яка колись видавалася такою безкінечною і вабила незвіданим, таємни-
чим і неодмінно щасливим завтра. І ця віра її не зрадила, бо картина 
долі, вишита власними руками, завжди дарує тільки оптимістичні і теплі 
кольори. 

P.S. Список наукових та навчально-методичних праць додається 
окремою збіркою.
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Майстер-клас на території санаторного 
комплексу Пущі Озерної: 

природні фактори і оздоровлення.

Вітання з 80-річчям Чекмана І.С.

Приємні хвилини після лекцій і під час 
спілкування: Товстуха Є.С., Гарник Т.П 

і лікар-курсант Лук’янченко В.О.

Організатори наукових заходів: перша зліва 
Кузнецова Л.В., в центрі – Гарник Т.П., далі 

– Андріюк Л.В., Коваленко О.Є.

Наукові зустрічі – конференції у Національній 
науковій медичній бібліотеці, м. Київ: 

такі відомі обличчя... Активні учасники наукових заходів
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Організаторів наукових заходів, які проводить 
кафедра, радо приймає Павленко Раїса 

Іванівна, директор Національної наукової 
медичної бібліотеки (перша праворуч), поряд 
Кобилянська Р. М., Гарник Т.П., Гуцол Л.П., 

Козименко Т.М., Кіркілевська Л.М.

Флагмани народної медицини, нагородження: 
зліва направо – д. мед. н., проф. Коваленко О.Є, 
д. мед .н., проф. Гарник Т.П., д. мед. н., проф. 

Андріюк Л.В., травознай Тройчак М.І.

У Національні науковій медичній бібліотеці

Радісне спілкування з колегами під час перерви 
на конференції: Гарник Т.П., в центрі – Соко-
ловський С.І., к. м. н, доц., проректор з міжна-
родної роботи Дніпровського медичного інсти-
туту традиційної і нетрадиційної медицини, 

Абрамов С.В., к. м. н., ректор ДМІТНМ

Народні депутати у колі наукових подій. 
Оргкомітет з нагородження флагманів медици-

ни: зліва направо – Мусій О.С., Бахтеєва Т.Д.

2016 р. – чергова участь Гарник Т.П. у складі 
української делегації  у науковому заході 
в Китаї «Традиційна медицина Китаю – 

шовковий шлях»



��

Поканевич В.В. підкорив не тільки вершини класичної і народної медицини України, 
але і піднявся до вершин Китайської традиційної медицини та Китайської стіни. 

Його крилатий вислів: «Лікар, який знає європейську медицину, стоїть на одній нозі, 
а лікар, який знає і народну, східну медицину – стоїть на двох ногах».

Почесні гості наукових заходів: зліва направо 
Семенюк В.П., Гарник Т.П, Литвиненко Н.Ю.

Дмітрієва А.В., д. мед. н, старш. наук. співр., 
викладає фітотерапію, аюрведу.

Курик М.В., д. фіз.-мат. н., професор

Іщук В.І. – гол. позашт. спеціаліст з народної 
і нетрад. медицини Волині і однокурсник 

Поканевича В.В., поряд – Кобилянська Р.М.



��

7-9 листопада 2008 р., Пекін: 
Наукове зібрання ВООЗ до 30-річчя народної медицини, 

термінології, визначення та стратегії її розвитку у світі. 
В центрі – Поканевич В. В., к. мед.н., доцент, перший президент 

і засновник Української асоціації народної медицини та 
Київського медичного інституту УАНМ

Майже тропіки на кафедрі: к. фарм. н., доц. 
Петріщева В.О. і д. мед. н., проф. Гарник Т.П.

Поважна президія наукового заходу

Матюшко Н.М. – лаборант кафедри фітотерапії



��

Колаж – 10 років народної медицини в Україні.

О. В. Поканевич – Президент 
ПВНЗ «Київський медичний університет», 

магістр державного управління. 
Погляд в майбутнє


