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інфОрмАція для учАсників
Місце проведення Конференції: 
м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Зупинка метро: Дружби народів

плАн прОведення кОнференції

засідання 16.04.2021 р.
Реєстрація учасників у т.ч. он-лайн реєстрація 09:00-09:55
Урочисте привітання учасників: 
Данія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина,
Китай, Туреччина, Україна  10:00-10:40

і пленарне засідання он-лайн/оф-лайн 10 45-13:00
Перерва, кава 13:05-13:30

іі пленарне засідання он-лайн/оф-лайн 13:35-17:00
Презентація компаній і технологій 

17 квітня 2021
Реєстрація учасників 09:30-09:55
17.04.2021 р. 
Майстер-клас  10:00-16:55
Перерва, кава 13:05-13:40
Семінари, майстер-клас, лекції: 
«Навчальні методики і практики комплементарної / 
альтернативної медицини у колі фахівців» 13:45-16:30



запоріжжя, майданчик презентацій: 
вул. Жуковського, буд. 64, 1-й корпус третій поверх, аудиторія 
(69063)320; 
модератор – Ковальова Ольга Володимирівна +38050 453-64-58

Одеса:
вул. Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх, аудиторія Медичного центру 
Янко-Медіком, 
модератор – Янко Сергій Всеволодович +38067 558-04-48 
Корно Наталія +38073 222-86-87

дніпро:
вул. Титова, буд. 10, Конференційна ауд.; 
модератор – Соколовський Сергій Іванович +38097 390-09-58

львів:
проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка (7-й поверх), 
аудиторія кафедри; 
модератор – Мацко Наталія Василівна +38067 713-27-58

харків: 
модератор – Пустовойт Михайло Афанасійович 38050 729-13-91
Назарчук Ірина Анатоліївна +38067 579-19-74

китай: 
модератори – Сюй Мінтан WatsApp +7926 108-91-08
Мартинова Тамара Іванівна +38067 507-28-85

тернопіль: 
модератори – Вакуленко Дмитро Вікторович +38098 620-50-57
Лупенко Сергій Анатолійович +38097 581-84-44

данія, Бельгія, німеччина, литва, латвія, туреччина: 
модератор – Головаха Марина Олександрівна, Вайбер +38050 351-80-50

Звіти головуючих (дискусії, обговорення, 
прийняття проекту резолюції, вручення сертифікатів) 16:35-16:55

Закриття Конференції 18:00

Офіційні мови конференції: українська, англійська



ОрГАнізАціЙниЙ кОмітет

Голова:

казарін володимир павлович, доктор філологічних наук, 
професор, в.о. ректора Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського, м. Київ.

Остапенко тетяна Анатоліївна, в.о. Генерального директора 
Національної наукової медичної бібліотеки України, м. Київ.

костильолі вінченцо, доктор медицини/МД, президент 
Європейської Медичної Асоціації, Бельгія.

поліщук Олександр іванович, ВООЗ, Європейське бюро, 
м. Копенгаген.

співголови:

скакун Юлія володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного 
розвитку Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського, м. Київ.

наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, Президент Академії наук вищої школи України.

вербицький володимир валентинович, заслужений працівник 
освіти, доктор педагогічних наук, професор Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді МОН України.

добровольська наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 
доцент, завідувачка кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 
людини Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського.



Гарник тетяна петрівна, доктор медичних наук, професорка 
кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна 
та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців 
з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії 
з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; 
академік Академії наук вищої школи України.

Mockevieiena Daiva, доктор медицини/ МД, професор, завідувачка 
кафедри холістичної медицини та реабілітації факультету наук про 
здоров’я, Клайпедський університет, Клайпеда, Литва.

Абрамов сергій вікторович, кандидат медичних наук, доцент, 
ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і 
нетрадиційної медицини.

Андріюк лук’ян васильович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри реабілітації і нетрадиційних методів лікування 
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького»; головний позаштатний спеціаліст департаменту 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за 
спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина».

члени ОрГАнізАціЙнОГО кОмітету:
Абрамов віктор васильович, доктор медичних наук, професор, 
президент Дніпровського медичного інституту традиційної і 
нетрадиційної медицини (ДМІТНМ).

Байбаков володимир михайлович, доктор медичних наук, 
професор, перший проректор ДМІТНМ. 

волошин Олександр іванович, доктор медичних наук, професор 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський 
державний медичний університет», м. Чернівці, академік Академії 
наук вищої школи України.



Горчакова надія Олександрівна, доктор медичних наук професор 
кафедри фармакології, Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця.

коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних наук, професор 
кафедри сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. 
Шупика; президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та 
медичної акупунктури».

літвінова лада іванівна, керівник проекту Best Medical Practice, 
Україна-Бельгія-Велика Британія.

мороз світлана михайлівна, доктор медичних наук, професор 
ДМІТНМ.

радиш ярослав федорович, доктор наук з державного управління, 
професор Національного університету охорони здоров’я України 
ім. П.Л. Шупика.

соколовський сергій іванович, кандидат медичних наук, доцент, 
проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ.

скрипнюк зеновій дмитрович, доктор біологічних наук, 
професор., ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної 
медицини», м. Київ.

Шкляр сергій петрович, доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри організації охорони здоров’я, сімейної медицини, 
народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО.

Жукова людмила петрівна, директор центру нетрадиційної 
медицини «Енергетика», м. Київ.

терехов ерік, голова правління Міжнародної асоціації 
комплементарної медицини, Латвія.

Гокхен Айдогду, голова правління Асоціації комплементарної 
медицини, Туреччина.



секретаріат оргкомітету:
кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини і 
вГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини 
україни».
Кравченко Анна Віталіївна +38095 052-41-24
Зеленюк Оксана Володимирівна +38093 379-81-82
Шусть Василь Володимирович +38067 440-03-07 
 +38066 354-14-75
Головаха Марина Олександрівна +38050 351-80-50
 +38067 656-08-68
Демидова Олена Якимівна +38097 696-00-71 
 +38063 451-84-85
Гарник Тетяна Петрівна +38050 353-03-26
 +38098 428-72-16
поселення, бронювання готелю:
Кацурак Марія Іванівна +38044 430-02-60
 +38096 481-21-83

зАсідАння 16 квітня 2021 рОку
09:00-9:55 Реєстрація учасників Конференції он-лайн/оф-лайн.

10:00-10:40 Відкриття науково-практичної конференції.

урОчисте привітАння:

поліщук Олександр іванович, ВООЗ Європейське бюро. 

вінченцо костильолі, доктор медицини/МД, президент 
Європейської медичної асоціації, Бельгія.

даіва москевіцієне, завідувачка кафедри холістичної медицини та 
реабілітації факультету наук про здоров’я Клайпедський університет, 
Клайпеда, Литва.

сюй мінтан, Гранд-майстер цигун, професор Університету ТКМ 



провінції Гуансі, тримач прямої лінії передачі імідж-медицини, 
засновник американського медичного дослідницького інституту 
«Кундавелл», директор пекінського інституту «Кундавелл», 
директор Міжнародного фонду «Мінтан», віце-президент 
Всесвітнього товариства медичного Ци-Гун.

Гокхен Айдогду, Голова правління комплементарної медицини, 
Туреччина. 

наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних 
наук, професор, Президент Академії наук вищої школи, Україна.

литвинчук надія Юхимівна, державний експерт служби з 
питань інформаційної безпеки апарату, Рада національної безпеки 
і оборони України (РНБОУ).

Євтушенко в’ячеслав вікторович, заступник завідувача відділу з 
питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

вербицький володимир валентинович, заслужений працівник 
освіти, доктор педагогічних наук, професор Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді МОН України.

терехов ерік, голова правління Міжнародної асоціації 
комплементарної медицини, Латвія.

Горова елла володимирівна, заступник начальника управління – 
начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління 
ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України.

радиш ярослав федорович, доктор наук з державного управління, 
професор Національного університету охорони здоров’я України.

Абрамов сергій вікторович, ректор ДМІТНМ.



10:45-13:30 перШе пленАрне зАсідАння

Головуюча: Скакун Юлія Володимирівна
співголови: Вербицький Володимир Валентинович
 Наконечний Олександр Григорович
  Добровольська Наталія Анатоліївна
 Горова Елла Володимирівна
 Гарник Тетяна Петрівна
 Абрамов Сергій Вікторович
 Андріюк Лук’ян Васильович
секретар: Кравченко Анна Віталіївна

Регламент доповідей пленарного засідання – до 20 хв.:
• Гарник т.п., добровольська н.А., Євтушенко в.в, 

Гарник к.в., Київ. Актуальні питання комплементарної/
альтернативної медицини в оздоровчих практиках при підготовці 
фахівців в Україні і світі.

• Андріюк л.в., Львів. Скандинаська ходьба як ефективна форма 
кінезітерапії.

• марушко Ю.в., Київ. Терапія гострих респіраторних захворювань 
з кашлем у дітей з позицій доказової медицини. Обґрунтування 
фітотерапії в педіатрії.

• Шитіков т.О. Клініко-патобіохімічні та ірідодіагностичні критерії 
проведення мануальної кінезітерапії при післякомоційному 
синдромі.

• зубицька в.О. Авторська фітотерапія в сучасній оздоровчій практиці 
лікаря.

• Гарник т.п., Київ. Застосування пробіотиків у постковідному 
періоді.

• Андріюк л.в., Грабоус О.в., мацко н.в., магулка і.в., 
Львів. Додипломна і післядипломна освіта за фахом «Народна 



і нетрадиційна медицина» в оздоровчих практиках, медичній 
реабілітації. Навчально-методичне забезпечення.

• сюй мінтан, Китай. Через активацию физического тела, 
энергетической системы и сознания к нормализации иммунной 
системы. 

• мощич О.п., Київ. Запалення в практиці педіатрії і сімейної 
медицини, сучасні можливості оптимізації та ефективного 
лікування.

• Бакалюк т.Г., вакуленко д.в., лупенко с.А., Тернопіль. 
Актуальність застосування «Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я» для 
народної медицини на прикладі Китайської образної медицини та 
Рейки (он-лайн).

• хілініч в., Київ. Введення в Ци-Гун, Даоінь, Бацзи і Китайську 
традиційну медицину.

• коваленко О.Є., Київ. Гострі питання впровадження 
комплементарних лікувально-оздоровчих методів у сучасну 
медицину: на чому ґрунтуються прихильність і недовіра.

• мацишин в.с., Київ. Медитація як інструмент розвитку 
стресостійкості. Види медитацій та відмінність за механізмом 
впливу на організм людини.

• Глоба О.п., Київ. Інформаційна медицина та комплементарна 
реабілітологія в системі заходів профілактики захворювань і 
відновлення здоров’я. 

• іщенко в.д., третьякова к.м., іщенко я.А., Бойко Г.в., Київ. 
Застосування аюрведичних засобів у птахівництві.

• чорна т.в., Київ. Комплексна ігрова кінезітерапія як метод сенсорної 
інтеграції у дітей із патологією розвитку.

13:35-13:55 перерва: кава, чай.



14:00-17:30 друГе пленАрне зАсідАння,
он-лайн трансляція (україна-литва).

Головуюча: Гарник Тетяна Петрівна
співголови: Добровольська Наталія Анатоліївна
 Андріюк Лук’ян Васильович
 Абрамов Сергій Вікторович
 Горова Елла Володимирівна
 Вербицький  Володимир Валентинович
секретар: Зеленюк Оксана Володимирівна

Регламент доповідей пленарного засідання – до 20 хв.:

• Юдін О.в., Одеса. Інформаційно-енергетична структура людини.
• Головаха м.О., скрипнюк з.д., Київ. Оптимізація навчання 

електропунктурної діагностики за методом Р. Фолля і 
інформотерапії.

• потоцька с.в., Київ. Іридодіагностика – скринінг діагностика 
захворювань щитоподібної залози.

• Галян я.О., Дніпро. Програма самовідновлення спеціаліста Східної 
медицини.

• крутов в.в., Київ. Якісне довголіття: шляхи досягнення у контексті 
розвитку інформаційно-енергетичної медицини.

• Анохіна Г.А., Київ. Харчування хворих у постковідний період. 
• Осипенко О.д., Буянов Ю.в., Київ. Вплив і використання 

біокосмічних ритмів для профілактики і лікування психосоматичних 
захворювань.

• Горова е. в., Київ. Комплементарна/альтернативна медицина – 
можливості і перспективи сьогодення.

• назарчук і.А., Харків. Гірудотерапія вертеброневрологічних 
розладів.

• Абрамов в.в., Абрамов с.в., соколовський с.і., Дніпро. Проблемні 
питання комплементарної/альтернативної медицини при підготовці 
майбутніх спеціалістів. Міжнародний досвід і співпраця.



• ковальова О.в., ковальова А.А., ковальова А.в., Запоріжжя. 
Інноваційні технології в комплексних програмах реабілітації осіб 
різних вікових груп та постраждалих в антитерористичній операції.

• маляренко Ю.О., ковальова А. А., ковальова А.в., Галустян А. 
Запоріжжя. Сучасні методики відновлення хребта. 

• пущина і.в., ковальова А.А., ковальова О.в., Запоріжжя. 
Інноваційні технології викладання у Технічному університеті за 
фахом «Фізична терапія. Ерготерапія».

• волков А.д., ковальова А.в., ковальова О.в., кошля О.в., 
Запоріжжя. Сучасні системи у комплексному лікуванні і реабілітації 
осіб після травми у тому числі – спортивної.

• Жукова л.п., войтенко А.в., Київ. Погляд на комплементарну 
медицину в Україні і світі.

• Євтушенко т.в., Дніпро. Методи комплементарної медицини у 
лікуванні хронічних захворювань.

• таран Г.і., сидоренко с.в., волошин с.Є., Бовшик к.О., Дніпро. 
Мануальна терапія, як основа лікування пологової травми хребта і 
реабілітації у дітей з ДЦП.

• Юдін О.в., Одеса. Дистанційна діагностика і корекція 
функціональних систем людини на різних відстанях.

• мацко н.в., Грабоус О.в., Львів. Застосування ефірних олій в 
лікарській практиці.

• лабінський п.А., Львів. Апітерапевтичні методи в комплексному 
лікуванні пацієнтів з функціональними розладами біліарного 
тракту.

пленарні засідання, майстер-класи, семінари, 
лекції он-лайн/оф-лайн 16-17.04.2021 р.

Зверніть увагу учасники і слухачі: науковий захід буде також 
проходити дистанційно, наближено до Вас. Науковці прийшли до 
кожного: у Ваш дім, на Ваше робоче місце, до студента, а також – 
молодого і зрілого фахівця! 



презентАція дОпОвідеЙ тА АдресА мАЙдАнчикА:
♦ київ, вул. Джона Маккейна, 33 Конференц-аудиторія Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського,
модератори: Федорич Олександр Володимирович +38067 505-38-82
Кравченко Анна Віталіївна +38095 052-41-24

♦ львів, проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 міська клініка, 7-й 
поверх, аудиторія кафедри; 
модератор: Мацко Наталія Василівна +38067 713-27-58

♦ запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64,1-й корпус, третій поверх, 
аудиторія (69063) 320; 
модератор: Ковальова Ольга Володимирівна +38050 453-64-58

♦ дніпро, вул. Титова, буд. 10, конференційна ауд.; 
модератор: Соколовський Сергій Іванович +38097 390-09-58

♦ Одеса, вул. Сахарова, буд. 1 б, 2-й поверх, Медичний центр Янко-
Медіком, 
модератори: Янко Сергій Всеволодович +38067 558-04-48 
Корно Наталія  +38073 222-86-87

♦ харків, Харківська медична академія післядипломної освіти, 
модератори: Пустовойт Михайло Афанасійович +38050 729-13-91
Назарчук Ірина Анатоліївна +38067 579-19-74

презентація компаній і технологій: обмін інформацією.
17.04.2021 майстер-клас, конференційна зала таврійського 
національного університету імені в.і. вернадського
10:00-16:55 регламент – 40 хв.,
13:30-14:00 перерва.
Модератори: Тимченко Анатолій Сергійович

 Жукова Людмила Петрівна
 Мацишин Віктор Сергійович
 Парахін Анатолій Іванович
 Федорич Олександр Володимирович
 Шитіков Тимофій Олександрович

Секретар: Зеленюк Оксана Володимирівна

місце проведення – конференційна зала



• скачко Б.Г., Київ. Особливості приготування багато-
компонентних зборів із лікарських рослин у періоді післяковідної 
реабілітації.

• земна н.п., Київ. «Зелена планета» і здоров’я.
• Жукова л.п., Київ. Комплементарна медицина: біоенерого-

інформаційні методики діагностики. 
• Галян я.О., Дніпро. Вправи для системи відновлення і захисту 

спеціалістів Східної медицини.
• федорич О.в., Київ. Техніка безконтактної корекції положення 

хребта і тазу методами «Ци-Гун».
• парахін А.і., Київ. Остеопатія. Мануальна терапія у практиці 

лікаря.
• крамар е.д., Київ. Біоінформаційна активність ароматичних олій у 

професійній ароматерапії.
• назарчук і.А., Харків. Гірудотерапія в неврологічній і 

загальносоматичній практиці. 
• Горбенко в.О., Одеса. Гірудотерапія в клініці внутрішніх хвороб.
• міщук О.ф., федорич О.в., Київ. Методика корекції крижово-

клубового суглобу.
• Головаха м.О., Київ. Електропунктурний підбір натуропатичних 

засобів при неускладненній легкій формі перебігу COVID-19 та на 
етапі медичної реабілітації. 

• Євтушенко і.п., Київ. Застосування трансових станів у практиці 
фізичної терапії.

• нагорняк с.м., Одеса. Авторські бальзами на травах у лікуванні 
захворювань шкіри.

• Шитіков т.О., Дніпро. Алгоритм експрес-діагностики і терапії 
віддалених наслідків післякомоційного синдрому методам 
мануальної кінезітерапії.

• яковчук м.с., Київ. Авторські методики оздоровлення. Причини, 
наслідки, лікування.

• мацишин в.с., Київ. Діагностика функціонального стану методом 
кардіоінтервалограми для оцінки ефективності аюрведичного 
лікування.



14:00-16:30 стендОві дОпОвіді (Он-лАЙн)
17.04.2021 року

модератори: Андріюк Лук’ян Васильович
 Волошин Олександр Іванович
 Ковальова Ольга Володимирівна
 Коваленко Ольга Євгенівна
 Соколовський Сергій Іванович 
секретар: Шусть Василь Володимирович
• зайченко Г. в., Горчакова н.О., дорошенко А.і., савченко н.в.,

Київ. Рослинні засоби народної медицини в клінічній практиці.
• назарчук і.А., Харків. Гомеопатія і конституціональний підхід в 

оптимізації психоемоційного стану хворих із вертебрологічними 
розладами.

• філіппов Ю.О., Євтушенко т.в., Дніпро. Подагра. Варіанти 
лікування сучасної і альтернативної медицини.

• Герасимець і.і., л.с. фіра, Тернопіль. Зміни цитокінового профілю 
в організмі щурів при експериментальному гострому гепатиті та 
після застосування густого екстракту з грибів майтаке.

• мельник А.і. дубно, Рівненська обл. Калібратор сили щупа на 
біологічно активну точку.

• назарчук і.А., Харків. Лікування цервікалгій методами народної 
і нетрадиційної медицини: ефективні поєднання.

• філіппов Ю.О., Євтушенко т.в., Дніпро. Ранній рак шлунку: 
діагностика, лікування і профілактика.

17:00-17:30 зАклЮчне пленАрне зАсідАння
Регламент доповідей – 5 хв.

нарада учасників і правління вГО «Асоціація фахівців з народної 
і нетрадиційної медицини україни» – он-лайн.
Головуюча: Скакун Юлія Володимирівна
співголови: Андріюк Лук’ян Васильович

 Абрамов Сергій Вікторович



 Гарник Тетяна Петрівна
 Добровольська Наталія Анатоліївна
 Ковальова Ольга Володимирівна
 Шкляр Сергій Петрович
 Янко Сергій Всеволодович

Секретар: Головаха Марина Олександрівна
17:00-17:30 – Обговорення доповідей. Дискусії.
Звіти головуючих на засіданнях.
17:35-17:50 – Ухвалення резолюції Конференції. Вручення сертифікатів, 

посвідчень.
17:55-18:00 – урочисте закриття конференції.

вінченцо костільола,
президент Європейської медичної асоціації.
Спікер Європарламенту і парламенту Бельгії з 
медичної тематики “Медичний туризм”. Випускник 
медичного факультету університету Неаполя, 
фахівець з анестезіології і інтенсивної терапії, 
ревматології, дерматології, проктологів, онкології, 
хірургії,наркоманії, інтенсивної терапії, медицини
катастроф, медичного менеджменту, комп’ютерної 
та телемедицини.

Vincenzo Costigliola has more than 40 years of medical practice after graduating 
in Medicine at the University of Naples (Italy), and a post-degree specialization 
in Anesthesiology and Intensive Care from the Università di Pisa (Italy). He is a 
Founder & President of European Medical Association (Belgium). He has also 
co-founded the European Association for Preventive, Predictive and Personalized 
Medicine, and is current President (Belgium). He was formerly the Chief of 
Medical Services in the Italian Navy. Over the years, Dr Costigliola has widened 
his specializations into Rheumatology, Dermatology, Proctology, Oncology, 
Surgery, Drug Abuse, Emergency Treatment, and Disaster Action


