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ВІд ІСТОРІї РенеСанСу дО РеаЛІЙ  СЬОГОденнЯ КаФедРи

■ 1 Т. П. Гарник, д. мед. н., проф., зав. каф. фітотер., гомеопат. та біоенергоінформац. мед.
1 К. В. Гарник, к. мед. н., доц. каф. фітотер., гомеопат. та біоенергоінформац. мед.
1 В. О. Петріщева, к. фарм. н., доц. каф. фітотер., гомеопат. та біоенергоінформац.  мед.
1 Парчамі Газае Сепідех, к. біол. н., асист. каф. фітотер., гомеопат. та біоенергоінформац. мед.
2 а. Ю. Ігнатова, аспірант каф. внутр. мед. з основ. кардіол. пульман. та ендокринол.

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний університет»
2 ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

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��

Кафедрі фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини – 27 років
ПВНЗ «Київський медичний університет»

20 квітня 2019 р. Київ

 © Т. П. Гарник, К. В. Гарник, В. О. Петріщева, Парчамі Сепідех Газае, а. С. Ігнатова 

ВиТОКи ОднІЄї РІКи

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

фармхіміки – 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 кафедри вперше в Україні підготував 
навчально-методичну базу з викладання фармакогнозії і фітотерапії 
для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного 
факультетів, а також лікарів і викладачів (навчальні програми з 
фітотерапії та фрамакогнозії, навчально-методичні рекомендації для 
студентів, лекції, банк тестів, контрольних питань, ситуаційних 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 кандидатських (останні – під безпосереднім 
керівництвом доктора медичних наук, професора, завідувачки кафедри 
Т��П�� Гарник) щодо наукового обґрунтування застосування ЛЗРП з точки 
зору доказової медицини�� 

Нині на кафедрі науково-викладацькою діяльністю займаються 
професор, 4 доценти та асистенти�� Працівники кафедри при підтримці 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної 
і нетрадиційної медицини України» беруть участь в організації та про-
веденні міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, сим-
позіумів�� До цього часу незмінним очільником кафедри а також прези-
дентом Асоціації фахівців з народної і нетрадиційної медицини України 

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.

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.)


