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і громадську організацію ВГо «Асоціація фахівців з 
народної і нетрадиційної медицини України»��

Під керівництвом Т��П�� Гарник підготовлено та захище-
но 3 кандидатські дисертації з наукового обґрунтування 
застосування ЛЗРП з точки зору доказової медицини�� На 
кафедрі науково-викладацькою діяльністю займаються 4 
доценти та асистенти�� Викладачі завжди щедро діляться 
своїми знаннями, досвідом та новою інформацією зі сту-
дентами та лікарями��

Зацікавленість фахівців медичного і фармацевтичного 
профілю в отриманні додаткової інформації з питань прак-
тичного траволікування та інших методів альтернативної 
(народної і нетрадиційної) медицини потребувала нау-
ково обґрунтованих видань�� Зважаючи на це у 1997 р�� на 
базі кафедри за наукового сприяння медичного інституту 
УАНМ був заснований науково-практичний журнал «Фі-
тотерапія в Україні» – перше і єдине на той час видання 
такого профілю на пострадянському просторі�� Починаючи 
з 2002 р�� за підтримки ДП «Комітет з питань народної та 
нетрадиційної медицини МоЗ України», а з 2013 р�� – ВГо 
«Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини 
України» виходить журнал «Фітотерапія�� Часопис», вклю-
чений до рекомендованих Атестаційною комісією МоН 
України фахових видань для публікації основних резуль-
татів дисертаційних робіт у галузі медичних, фармацев-
тичних і біологічних наук (підписний індекс 06684)��

За понад 25 років існування кафедри співробітника-
ми кафедри опубліковано 5 підручників з фітотерапії, 
щоквартально виходить примірник журналу «Фітотера-
пія�� Часопис», випущено 25 методичних посібників, чима-
ло нововведень та методичних рекомендацій, розроблено 
12 патентів тощо��

Навчальні програми викладання КМ/А і як фрагмента 
цієї дисципліни – основ фармакогнозії, а також фітотера-
пії, гомеопатії, біоенергоінформаційної медицини, реф-
лексотерапії, мануальної терапії, апітерапії, гірудотерапії 
у ПВНЗ «Київський медичний університет» спрямовані на 
інтеграцію до програм ВМНЗ при підготовці майбутнього 
лікаря у додипломній і післядипломній освіті��

Інтегрування КМ/А у навчальний процес, що відбу-
вається у більшості ВМНЗ України на високому професій-
ному, методичному забезпеченні і рівні, свідчить про по-
пулярність, зацікавленість та попит на ці знання як серед 
студентів, так і лікарів на курсах спеціалізації і тематич-
ного удосконалення�� Необхідно зазначити, що ця методо-
логія була вбудована у систему освіти ВМНЗ задовго до 
рекомендацій ВооЗ і «Стратегії розвитку народної і не-
традиційної медицини 2002, 2005, 2014-2023 р��р��», завдя-
чуючи далекоглядності талановитих українських учених і 
організаторів охорони здоров’я��



Полевая экскурсия и учебные занятия по ботанике 
были организованы для отечественных и зарубежных 
студентов медицинского и стоматологического фа-
культетов первого курса под руководством заведую-
щей кафедрой фитотерапии, гомеопатии и биоэнерго-
информационной медицины Гарник Т�� П�� с 13-20 и 21 
мая 2019 года�� Экскурсию в ботанический сад им�� акад�� 
А��В�� Фомина Национального университета им�� Тараса 
Шевченко провели специалисты-ботаники�� Студенты 
ознакомлены с ЛР закрытого грунта��

Целью экскурсии было ознакомление студентов с бо-
таническими коллекциями (различные виды лекарствен-
ных растений различных ботанических и географических 
регионов), сохранения, примерная схема морфологичес-

ких описаний цветковых растений, принципы построения 
ботанических детерминант и основные морфологичес-
кие характеристики листьев и других органов растений 
(ЛРС), обзор ботанико-географических характеристик 
основных семейств лекарственных растений�� обзор бота-
нико-географических характеристик основных семейств 
лекарственных растений: астровые (одуванчик лекарс-
твеный), яснотковые (Лаванда), сельдере́йные, лилейные 
(Алоэ древовидное), маковые (Маклея мелкоплодная), 
гречишные (Горец змеиный), капу́стные, розовые (Аро-
ния черноплодная), бобовые (Астрагал шертисто-цвет-
ковый), хвойные, лиственные и степные растения��

Студенты также посетили оранжереи тропических и 
субтропических растений, ознакомились с тропическими 
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