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27 років ренесансу народної і нетрадиційної медицини в україні

«Фітотерапія�� Часопис», яке у 2002 р�� було атестоване ВАК МОН 
України як фахове для публікацій основних результатів дисертаційних 
робіт у галузі медичних, фармацевтичних, біологічних наук�� Часопис 
видається 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 пострадянсь-
кого простору�� На його шпальтах публікуються статті про результати 
експериментальних і клінічних досліджень в усіх напрямках медицини, 
фармації та біології, що відображають досвід роботи лікарів, провізорів 
і фармацевтів, а також матеріали конференцій, симпозіумів, форумів, 
виставок тощо�� Часопис публікує статті вчених, викладачів, аспірантів, 
здобувачів різних престижних вузів України: Київського національного 
університету ім�� Тараса Шевченка, Національного медичного універси-
тету ім�� О��О�� Богомольця, Національного фармацевтичного університе-
ту (м�� Харків), тощо�� Колектив редакції журналу та його автори успіш-
но справляються зі своїм завданням – популяризувати методи народної 
та нетрадиційної 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 
навчально-польову практику для студентів медичного і стоматологіч-
ного факультетів (1-5 курс), фармацевтичного (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 першого 
курсу – навчально-польова практика (перший етап), під час проходження 
якої студенти ознайомлюються з лікарськими рослинами (ЛР) в умовах при-
родного ареалу зростання, готують гербарії, відвідують Національний бо-
танічний сад ім�� М��М�� Гришка та ботанічний 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 поход-
ження при різних захворюваннях, а також у стоматологічній практиці�� 
Форма підсумкового контролю на різних етапах навчання: від заліку до 
складання іспиту��

Така наскрізна, інтегрована система підготовки майбутніх лікарів із пог-
либленим вивченням фітотерапії як фрагменту фаху «Народна та нетради-
ційна медицина» була вперше започаткована 27 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 розробле-
но навчальні та методичні посібники, які вийшли з-під пера співробітників 
кафедри: «Системная фитотерапия» (2008 р��), «Ефіроолійні та жироолійні 
рослини» (2010 р��), «Гірудотерапія» (2010 р��), «Медицинская пиявка в лечеб-

Перше наукове засідання студентського 
гуртка з фітотерапії і гомеопатії. 
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