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27 років ренесансу народної і нетрадиційної медицини в україні

залишається Тетяна Петрівна Гарник�� 
Кафедра гомеопатії також зробила значний внесок у розвиток 

цього напрямку в Україні�� Перші кроки її становлення (1993-2002 рр��) 
відбувалися під керівництвом доктора медичних наук, професора Наталії 
Євгеніївни Костинської, поряд з якою працювали Бовсуновський В��,
Мартиненко А��, Крисюк С��, Кіркилевська Л��, Морозова Л�� 

З цього напрямку також була розроблена навчальна програма для сту-
дентів (на той час вона охоплювала 120 навчальних годин)�� Крім гомеопатії, 
майбутнім лікарям викладали клінічну фармакологію та медичну астроло-
гію, а в подальшому – біоритмологію (викладач Сук Л��)�� Також студенти 
вивчали токсичність та побічну дію ліків, поступово перейшовши до опану-
вання основ гомеопатії�� Водночас співробітники кафедри проводили курси 
для лікарів, в тому числі і виїзні, у різних містах України�� 

Знаковою подією в історії кафедри став вступ України до Міжнародної 
гомеопатичної ліги у 1997 році, чому сприяла професор Костинська Н��Є��, 
яка й стала першим національним віце-президентом Ліги і впродовж бага-
тьох років представляла гомеопатію України на міжнародному рівні�� За цей 
час на кафедрі було написано 6 книг, захищено 2 дисертації, видано близько 
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, кандидат медич-
них наук, доцент Симеонова Наталія Костянтинівна�� Вона гідно продов-
жила естафету розвитку кафедри – з-під її пера вийшло близько 10 книг з 
гомеопатії, вона розробила і запатентувала енергоінформаційну голограмну 
теорію механізму дії гомеопатичних препаратів, упорядкувала нові навчаль-
ні програми 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 розроб-
лено відповідну програму на 156 годин�� 

З 2007 року і донині відповідальною за дисципліну гомеопатії (у складі 
кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоінформаційної медицини) є кандидат 
медичних наук, доцент Козименко Тамара Миколаївна – в минулому стар-
ший науковий співробітник Інституту геронтології 

НАМН України, нині – викладач Міжнародної академії класичної гомео-
патії Джорджа Вітулкаса, учасник багатьох семінарів з гомеопатії в Україні 
й за кордоном�� 

На сьогодні гомеопатію викладають студентам 4-го курсу медичного фа-
культету (72 години), 3-го курсу стоматологічного (54 години) та 4-го курсу 
фармацевтичного (46 годин) факультетів�� Програма створена на основі базо-
вої програми «Основи гомеопатії», затвердженої в 2008 році МОЗ України, а 
також досвіду викладання дисциплін, 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�� очолю-
вав лікар-кардіолог, лікар народної та нетрадиційної медицини Бінат Сергій 
Герасимович, у 1999-2007 рр�� – доктор фізичних наук, професор Курик Ми-
хайло Васильович�� Після об’єднання кафедр відповідальними за викладання 
згаданої дисципліни були Кобилянська Розалія Миколаївна (2007-2010 рр��) 
та доктор медичних наук Гридько Олександр Миколайович (2010-2015 рр��)��

На сьогодні куратором дисципліни є асистент кафедри Головаха Марина 
Олександрівна�� Біоенергоінформаційна медицина викладається на медич-
ному, стоматологічному факультетах та факультеті по роботі з іноземними 
студентами�� У 2010 була опублікована монографія «Інформодіагностика та 
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