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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ТЕРАПІЇ, МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
ПРИВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

 Популярність фітотерапії та інших натуропатичних 
методів лікування  серед населення обумовлена 
відсутністю побічної дії препаратів рослинного 
походження, низькою вартістю засобів, традиціями, 
тощо.

 При призначені фітозасобів, їх можна поєднувати з 
іншими методами комплексної, відновно-
реабілітаційної та превентивної  терапії, у тому числі  
рефлексотерапії, мануальної терапії, апітерапії, 
гірудотерапії від функціональної до органічної 
патології, незважаючи на різні вікові категорії 
пацієнтів. 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ТЕРАПІЇ, МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
ПРИВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

 Активне впровадження фітотерапії, як 
натуропатичного методу лікування  серед 
населення, в повсякденній практиці  лікарів, у тому 
числі - сімейних, педіатрів і інших фахівців, у 
комплексній, та відновно-реабілітаційній, 
превентивній терапії  затвердиться лише тоді, коли 
алгоритм навчально-методичного забезпечення 
буде на всіх етапах додипломної і післядипломної 
освіти  майбутніх лікарів.

 На сьогодні, як в Україні, так і багатьох країнах світу –
законодавчо урегульована практика цілительства: 
оздоровчі засоби і методики. 



«Лікар лікує, а природа 
зцілює» Гіппократ



Досвід впровадження:

Кафедра фітотерапії з курсом фармакогнозії була 
організована на базі ПВНЗ “Київський медичний 
університет УАНМ” у 1993 році та існує по теперішній 
час; 

 Викладання фітотерапії та інших дисциплін курсу 
«Народна медицина» на медичному, 
стоматологічному та фармацевтичному 
факультетах, а також  для лікарів –післядипломна 
освіта  проходить за наступним алгоритмом: 

 навчально-польова практика за затвердженою 
програмою та навчальним посібником, під час 
проходження якої студенти і лікарі ознайомлюються 
з лікарськими рослинами (ЛР) в умовах 
природного ареалу зростання, готують гербарії, 
відвідують  ботанічні сади Києва.



Досвід впровадження :

 Студенти вивчають впродовж 2-5 року навчання у 
ВНЗ, знайомляться з особливостями застосування  
лікарських засобів рослинного походження (ЛЗРП) 
та іншими методами і засобами народної 
медицини при захворюваннях органів дихання, 
серцево-судинної системи, шлунково-кишкового 
тракту, жовчовивідних шляхів, тощо, а також - основи 
превентивної та відновно-реабілітаційної терапії при 
даних проблемних хворобах, коморбідних станах  
та ін. та складають іспит і практичні навички.



Досвід впровадження :
 студенти медичного, стоматологічного та 

фармацевтичного факультетів, а також лікарі 
післядипломної освіти ознайомлюються з основами 
фармакогнозії, де вони вивчають біологічно активні 
речовини первинного та вторинного біосинтезу ЛР 
(білки, жири, вуглеводи, алкалоїди, глікозиди, 
флавоноїди та ін.), їх фармакогностичну та 
фармакотерапевтичну характеристику, освоюють 
основи раціональної технології приготування 
лікарських форм із лікарської рослинної сировини 
(ЛРС), правила збору та заготівлі ЛР;

 на кафедрі є можливість вивчення курсу 
фітотерапії   на рівні післядипломної освіти для 
лікарів, а саме під час проходження спеціалізації за 
фахом «Народна та нетрадиційна медицина» та 
тематичного удосконалення;

 цілителі також проходять навчання за окремою 
програмою.



Досвід впровадження :
 Навчально-методичне забезпечення кафедри є 

складовою лікувально-консультативної роботи 
професорсько-викладацького колективу на базі 
імуннологічно-терапевтичного відділення МКЛ №1 м. 
Києва, що дає змогу пацієнтам отримувати 
консультації  на високому професійному рівні, а 
студентам і лікарям  — вивчати предмет при 
безпосередньому контакті з хворими.

 Викладачі завжди щедро діляться  своїми знаннями, 
досвідом та новою інформацією зі студентами та 
лікарями, впроваджуючи сучасні лікарські засоби 
рослинного походження, які зареєстровані в Україні 
в установленому «Законом про лікарські засоби» 
порядку та вивчаючи і аналізуючи рецепти 
спадщини - народної медицини та інші методи 
народної медицини.



Досвід впровадження :

 Співробітниками кафедри було написано та 
опубліковано 14  навчальних посібників, в тому числі 
і з фітотерапії та фармакогнозії. Випущено 7 
методичних рекомендацій, 6 нововведень та 
зареєстровано 14 патентів.

 На базі кафедри фітотерапії, було організовано 
з1996 «Фітотерапія в Україні», а з2002р.- випуск 
журналу “Фітотерапія. Часопис” (атестовано МОН 
України), у якому мають змогу представляти власні 
наукові праці та статті провідні фахівці України у 
галузі ботаніки, біології, фармакології, 
фармакогнозії та медицини. Щоквартально 
виходить з друку примірник журналу. Головний 
редактор –Гарник Т.П.



Досвід впровадження:

 Основи фармакогнозії з курсом фітотерапії та інші 
дисципліни НіНМ у ПВНЗ “Київський медичний 
університет” – наскрізний інтегрований і 
спрямований на формування особистості 
майбутнього лікаря  процес, який відбувається на 
високому навчально-методичному професійному 
рівні, про що свідчить популярність та зацікавленість 
цим предметом серед студентів та лікарів

 ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної 
медицини України» (2004р.) консолідує зусилля 
спільноти цілителів, лікарів і науковців у реалізації 
рекомендацій ВООЗ щодо «Стратегії розвитку 
НіНМ,2005р. та 2014-2023роки»  в Україні за 
підтримки Європейської медичної асоціації та 
керівництва Міжнародного проекту у країнах 
Східної Європи і Центральної Азії “Best Medical

 Practice”





№ 
п/п

Назва 
виконаної 

роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

1 Кількість 
опубліко-
ваних 
підручників, 
монографій, 
посібників

2010 р. – 1 зарубіжна 
монографія (Женева),       1 
монографія ВОЗ,                 
5 посібників                  (3 
навчальних), 2 методичні 
рекомендації,    1 
інформаційний лист,          
3 заявки на винаходи (3 
позитивних рішення),           
1 науково-практичний 
часопис, 4 журнали 
"Фітотерапія. Часопис";

Навчальні 
посібники -
14:розділ 
"Народна і 
нетрадиційна 
медицина";

31 випуск 
журналу 
"Фітотерапія. 
Часопис"









№ 
п/п

Назва 
виконаної 

роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2.Науково-
методична 
робота

2011 р. – 1 патент, 1 
науково-практичний 
часопис, 5 посібників (3 
навчальних), подано 2 
заявки на винаходи, 1 
методична рекомендація, 4 
журнали "Фітотерапія. 
Часопис";

Патенти-14;
Інформаційні 
листи -6;
Уніфіковані 
програми-2;
Навчальні 
посібники- 14





№ 
п/п

Назва 
виконаної 

роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2012 р. – 1 національний 
підручник, 1 методичні 

рекомендації, 1 
інформаційний лист, 

отримано 2 патенти, 4 
журнали "Фітотерапія. 

Часопис";





№ 
п/п

Назва 
виконаної 

роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2013 р. – 2015р.-1 

національний підручник, 

4 навчальних посібника, 

2 заявки на винаходи 

(позитивні рішення), 4 

журнали "Фітотерапія. 

Часопис";





№ 
п/п

Назва 
виконаної 

роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2014 р. – 1 посібник, 2 

збірники матеріалів 

наукових конференцій, 4 

журнали "Фітотерапія. 

Часопис".

Наукові 
конференції -8; 
закордонні –
Китай. 
Туреччина, 
Греція, 
Німеччина, 
Швейцарія,
Вірменія, Ізраїль, 
Казахстан 





№ 
п/п

Назва виконаної 
роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2 Кількість 
опублікованих 
статей в ВАК 
журналах, за 
кордоном, тез

2010 р. – 31 стаття;

2011 р. – 17 статей;

2012 р. – 15 статей;

2013 р. – 6 статей;

2014 р. – 11 статей, 13 

тез.

120 статей;
246 тез; 
7навчально-
методичних 
рекомендацій.





№ 
п/п

Назва виконаної 
роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

3 Кількість 
захищених 
дисертацій 
(запланованих)

2010 р. – 1 робота, яка 
виконувалась;
2011 р. – 1 робота, яка 
виконувалась;
2012 р. – 1 робота, яка 
виконувалась, 1 
захищена;
2013 р. – 1 робота, яка 
виконувалась;
2014 р. – 1 робота, яка 
виконувалась.

2наукові 
роботи, які 
виконуються





№ 
п/п

Назва виконаної 
роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

4 Участь в 
проведенні 
конференцій 
(доповіді, тези, 
стендові 

доповіді)

2010 р. – участь у 2 
конференціях, 1 
симпозіумі, 1 з'їзді, 18 
доповідей, 22 тези;
2011 р. – участь у 5 
конференціях, в тому 
числі 1 міжнародна 
конференція (Китай), 1 
міжнародний конгрес 
(Боснія-Герцеговина), 1 
з'їзд, 1 симпозіум, 22 
доповіді, 21 тези;

Участь у 16 
конференціях,
в т.ч. –Китай, 
Туреччина, 
Греція, 
Ізраїль, 
Вірменія, 
Німеччина, 
Казахстан



№ 
п/п

Назва виконаної 
роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2010 р. – участь у 2 
конференціях, 1 
симпозіумі, 1 з'їзді, 18 
доповідей, 22 тези;
2011 р. – участь у 5 
конференціях, в тому 
числі 1 міжнародна 
конференція (Китай), 1 
міжнародний конгрес 
(Боснія-Герцеговина), 1 
з'їзд, 1 симпозіум, 22 
доповіді, 21 тези;

Участь і 
організація-
16 в Україні 
конференцій, 
та
в т.ч. –Китай 
та інші країни



№ 
п/п

Назва виконаної 
роботи

Кількість т.ч. на 2018 рік

2012 р. – участь у 10 
конференціях, 2 
симпозіумах, 2 конгресах, 
1 форумі-виставці; 52 
доповіді, 104 тези;
2013 р. – участь у 4 
конференціях, 1 
симпозіумі, 5 доповідей, 
19 тез;
2014 р. – участь у 5 
конференціях, 1 
симпозіумі, 17 статей, 11 
тез, 25 доповідей.

Доповіді -145, 
у тому числі 
виступи у 
пресі, радіо, 
телебаченні



Дякую за увагу!


