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ной практике» (2010 р��), «Фітотерапія, частина І» для медичного факультету 
та «Фітотерапія, частина ІІ» для стоматологічного факультету (2013 р��), «Це-
лебные растения (методы и способы лечения)» (2014 р��), «Основи фармаког-
нозії і фітотерапії» (2015 р��), «Народна і нетрадиційна медицина» (2015 р��), 
Современная энциклопедия народной и нетрадиционной медицины» (ч�� I, 
2016 р��, ч�� II, 2017 р��)�� Багато зусиль вкладено у створення цікавих стендів, 
гербаріїв, фотоальбомів «Лікарські рослинні засоби», які широко інформу-
ють студентів і стимулюють їх захоплення альтернативною медициною��

Впродовж останніх 10 років викладачі кафедри взяли участь у розробці 
державних програм за фахом «Народна та нетрадиційна медицина» (спе-
ціалізація, ПАЦ), які були затверджені МОЗ України, а також у підготовці і 
виданні двох національних підручників «Клінічна та лабораторна імуноло-
гія» (2012 р��) та «Імунологія» (2013 р��)��

За час існування кафедри її співробітниками було видано 5 підручників 
з фітотерапії, 25 методичних посібників, розроблено 12 патентів та близько 
800 наукових публікацій у провідних наукових виданнях�� 

Крім того, на кафедрі створено унікальну можливість для лікарів з вив-
чення методів НіНМ на рівні післядипломної освіти, а саме під час проход-
ження ними спеціалізації за фахом «Народна та нетрадиційна медицина»�� 
Ось уже 15 років поспіль кафедра опікується цим напрямком роботи (нині 
за нього відповідальні доценти Гарник К��В�� і Козименко Т��М��)�� Навчальним 
планом і навчальною програмою для післядипломної освіти лікарів впро-
ваджені такі дисципліни як фармакогнозія, фітотерапія, гомеопатія, біо-
енергоінформаційна медицина�� Зрештою, ці дисципліни, як і багато інших 
із циклу «Народна та нетрадиційна медицина», можуть прослухати всі, хто 
зацікавлений у здоровому способі життя�� 

Кафедра ПВНЗ «Київський медичний університет» тісно співпрацює 
з вченими Київського національного університету ім�� Тараса Шевчен-
ка, відповідними кафедрами Львівського національного медуніверсите-
ту ім�� Данила Галицького (д�� мед�� н��, професор Андріюк Л��В��) та Буко-
винського медуніверситету (д�� мед�� н��, професор Волошин О��І��)��

Не менш важливим є інший напрямок діяльності кафедри, яка є 
клінічною і проводить лікувально-консультативну роботу в імунно-те-
рапевтичному відділенні МКЛ № 1 м�� Києва�� Тож пацієнти отримують 
висококваліфіковані консультації від кращих спеціалістів з альтерна-
тивних методів лікування, а студенти мають змогу вивчати дисципліни 
при безпосередньому контакті з хворими, що на сьогодні вважається 
золотим стандартом підготовки лікаря�� 

27 років – вік молодості і зрілості, тож за плечима кафедри фітотерапії, 
гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини Київського медичного уні-
верситету багато здобутків, успіхів і напрацювань, які стали стартом у по-
дальшому розвитку цих напрямків і орієнтиром для інших медичних вишів�� 
У неї багато учнів, які за ці роки стали досвідченими майстрами своєї справи 

Студенти мед. факультету після складання іспиту 
з фітотерапії з асист. к. мед. н. Арістовим Л.М. 

Перший ряд в центрі – Поканевич І. В. (нині очолює 
представництво ВООЗ в одній із країн світу) 

Урочистості першого випускного 1998 р. 
у Будинку Кіно – почесні гості та викладачі 

Після першої зустрічі і лекції для студентів 
медичного факультету по фітотерапії з відомим 

фітотерапевтом Товстухою Є.С.
та зав. кафедрою фітотерапії Гарник Т.П. 

Серед студентів – Тен Е.О., яка сьогодні працює 
неврологом і рефлексотерапевтом у державному 

шпиталі в Еміратах

Перша наукова конференція з фітотерапії (вивчення 
дії Поліфітолу) та формуванню особистості майбут-

нього лікаря. Головуючий – ректор Туманов В.А.

Доповідь на студентському науковому засіданніНаукові зустрічі в Ужгороді з професором 
і директором НДІ Фітотерапії Ганич О.М.: 

обговорення результатів конференції


