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інформотерапія», яка й лягла в основу методичних розробок з цієї навчаль-
ної дисципліни��

Серед перших викладачів нині об’єднаної кафедри варто згадати імена 
кандидатів фармацевтичних наук, доцентів Мітченко Ф��А��, Шураєву Т��К��, 
Перевозченка І��І��, Кобзар А��Я��, Торхової Т��В��, Тодорової В��І; доктора фар-
мацевтичних наук, професора Трохимчука В��В��; доктора медичних наук 
Дмитрієвої А��В��; кандидатів медичних наук, доцентів Попової В��С��, Кави 
Т��В��, Арістова Л��М��, Степаненка В��В��, Білоусової І��В��; кандидатів біологіч-
них наук, доцентів Дудченко Л��Г��, Мельниченко П��В��, Лушпи В��І��, Оляниць-
кої Л��Г��; асистентів кафедри Скачка Б��Г��

Усі вони вписали свої біографії в історію кафедри, віддавши їй роки 
невтомної праці, творче натхнення, наукові пошуки і прагнення відродити 
відомі народні й нетрадиційні методи лікування у практиці вітчизняної ме-
дицини�� Плинув час, змінювалися підходи до викладання дисциплін, рефор-
мувалася освітня галузь�� Зокрема, після впровадження Болонської системи 
у вітчизняній вищій школі відбулося об’єднання згаданих кафедр в єдину 
(під очільництвом д�� мед�� н��, професора Гарник Т��П��)�� Але славні традиції 
збереглися й примножуються – тими, хто нині сіє «розумне, добре, вічне» з 
тисячолітнього досвіду народної і нетрадиційної медицини�� 

Нині викладачі кафедри викладають студентам медичного та стомато-
логічного факультетів університету наступні дисципліни: навчально-поль-
ова практика «Основи ботаніки з елементами фармакогнозії – введення у 
народну медицину траволікування (фітотерапію)», «Основи фармакогнозії» 
(відповідальна за дисципліни – кандидат фармацевтичних наук, доцент Пет-
ріщева В��О��), «Основи загальної та клінічної фітотерапії» (відповідальний 
– кандидат медичних наук, доцент Гарник К��В��); «Основи гомеопатії» (кан-
дидат медичних наук, доцент Козименко Т��М��), «Біоенергоінформаційна ме-
дицина» (відповідальна – асистент, лікар Головаха 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 ін-
формації, яка випереджає час�� Тому наукова діяльність кафедри за-

вжди була у фокусі уваги її керівництва і співробітників�� 
Головними напрямками наукових пошуків кафедри обрано вивчення 

ролі біологічно активних речовин у регуляції функціональних можливос-
тей органів та систем організму, а також розробку нових методів і способів 
діагностики, лікування й профілактики з використанням засобів народної 
медицини�� Реєстр наукових публікацій колективу співробітників кафед-
ри налічує понад 600 наукових статей, у тому числі: у фахових виданнях 
– 303, тези – 520, методичні рекомендації – 24, інформаційні листи – 6, 
нововведення – 10, патенти – 14�� Також було організовано й і проведено 
30 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, присвячених 
розвитку, науково-методичному обґрунтуванню народної і нетрадиційної 
медицини та її інтегруванню у первинну ланку охорони здоров’я��

Вагомою підмогою нових наукових пошуків та накопичення досвіду є 
участь співробітників кафедри у наукових міжнародних заходах (Німеччи-
на, Франція, Італія, Боснія-Герцеговина, Китай, Гонконг, РФ, Вірменія, Ма-
кедонія, Греція, Швейцарія)�� Керівник кафедри професор Гарник Т��П�� пока-
зує приклад і в цьому напрямку – вона є співавтором чотирьох монографій, 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 кафедри у 
1996 році заснували науково-практичне видання «Фітотерапія в Україні», а 
у 1999 р�� було зареєстровано науково-практичне видання 
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