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Фізична терапія.  Ерготерапія.  Конференції .  Симпозіуми,  Конгреси

Оргкомітет наукового Симпозіуму, керуючись гас-
лом, з яким  звернувся до всіх зацікавлених учасників 
– «Здорова Родина – Здорова Країна», запросив і орга-
нізував  науковий захід, який було присвячено пробле-
мам сьогодення – «Здоров’я і здоровий спосіб життя: 
від рослини до людини». Симпозіум внесено до «Реє-
стру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практич-
них конференцій, наукових семінарів і пленумів, які 
проводитимуться у 2021 році МОН України» ( Посвід-
чення МОН України від  02.02.2021г., №145).

Симпозіум проведено 22-23 жовтня 2021 року з 
9.00 до 17.00  онлайн і з центром локації – м. Київ, 
вул. Льва Толстого, 7, Національна наукова медична 
бібліотека України,  зала Конференцій. 

Мета Симпозіуму – обговорення сучасного стану 
фундаментальних і клінічних досліджень із вивчення 
методів  комплементарної/альтернативної (народної і 
нетрадиційної) медицини (далі - НіНМ) в Україні і сві-
ті, як єдиного цілісного медичного спрямування, так і 
окремих методів і практик у контексті щодо здоров’я 
людства, здорового способу життя і їх впровадження у 
превентивні, оздоровчі, реабілітаційні практики.

Тематичні напрямки симпозіуму були пред-
ставлені наступними питаннями:

1. Сучасний стан фундаментальних і клінічних 
досліджень і розвиток комплементарної/альтерна-
тивної медицини в Україні та світі у відповідності з 
основними напрямками, викладеними в «Стратегії 
ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».

2. Концепція та програма розвитку комплементар-
ної/альтернативної медицини в Україні у контексті 
реформування системи охорони здоров’я.

3. Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я:
 3.1. «Здорова Родина, Здорова Країна: діти – наше 

майбутнє ».
 3.2. «Здоров’я і здоровий спосіб життя: від росли-

ни до людини».

ЗВІТ

Наукового симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів  
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: «ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І КЛІНІЧНІ ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ. КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ, ЯК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» 

(далі  Симпозіум)

4. Структура НіНМ в Україні, правові та юридич-
ні аспекти.

5. Науково-методичне обгрунтування застосуван-
ня методів НіНМ у комплексній, превентивній тера-
пії та медичній, фізичній терапії, ерготерапії і реабі-
літації на  етапах первинної, вторинної і третинної 
профілактики захворювань із впровадженням стан-
дартів і принципів доказової медицини,.

6. Проблеми якісної освіти фахівців у сфері НіНМ. 
Інтегрування методів НіНМ у навчальний процес.

7. Економічна доцільність ефективності застосу-
вання методів НіНМ в умовах соціально-економіч-
них проблем в Україні і світі.

8. Психічне і фізичне здоров’я: особливості здо-
ров’я осіб різних вікових груп. Комплементарні/аль-
тернативні скринінг-методи діагностики і корекції 
здоров’я:

8.1. Методи психологічної реабілітації та їх вплив 
на здоров’я людини.

8.2. Проблемні питанні паліативної допомоги,ре-
абілітації.

8.3. Природні чинники і фактори оздоровлення: 
«Лікар лікує, природа оздоровлює».

8.4. Санаторно-оздоровчі комплекси у відновлен-
ні здоров’я.

9. Астропсихологія.
10. Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викладання 

за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматоло-
гія» та «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія».

10.1. Фітооздоровчі практики: від народних ре-
цептів до науковообгрунтованих, зареєстрованих фі-
топрепаратів.  Фіто – extempore.

10.2. Нутрицевтики і парафармацевтики.
11. Гомеопатія: досвід викладання і застосування 

в медицині і фізичній терапії, ерготерапії,  медичній 
реабілітації.

11.1. Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони од-
нієї медалі» здоров’я і лікування.
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У Симпозіумі для висвітлення тематики були 
використані різні форми участі, а саме:

•	 Усна доповідь з можливістю презентації в 
PowerPoint

•	 Прес-конференція
•	 Круглий стіл
•	 Презентація компанії
•	 Учасник
•	 Майстер-клас
•	 Семінар
•	 Публікація тез, статей
•	 Заочна участь
•	 Онлайн-участь учасників з країн ближнього 

і дальнього зарубіжжя, а також учасників з україн-
ських міст.

Умови публікації:
Матеріали Симпозіуму опубліковані у збірнику 

праць відповідно до вимог і рекомендацій щодо на-
укових статей, тез.

 Матеріали, в яких були порушені принципи етики 
та, які не відповідали вимогам, не публікувалися.

Офіційні мови Симпозіуму: українська, англійська.
Матеріали Симпозіуму (тези) ісертифікати із 

зазначенням кількості балів були видані після за-
вершенняСимпозіуму, а також надіслані поштою у 
зв’язку із онлайн формою участі за адресою, яка була 
внесена в анкету учасника.

Регламент проведення Симпозіуму представ-
лено у програмі науково заходу і розміщено на сай-
ті www: uanm. org.ua, http://www.tnu.edu.ua/

http://medinstitut.dp.ua/
Науковий захід пройшов відповідно реєстру 

МОН України за участі:
Таврійського національного університету ім. В.І. 

Вернадського, м. Київ;
Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України; 
Національної наукової медичної бібліотеки 

України;
ДВНЗ «Львівський національний медичний уні-

верситет  ім. Данила Галицького», кафедри реабілі-
тації і нетрадиційних методів лікування; 

Академії наук вищої школи України, відділення 
фундаментальних проблем медицини;

Клайпедського університету, Литва;
Європейської Медичної Асоціації, Бельгія; 
Всесвітнього товариства Медичного Ци-гун, Ки-

тай, Пекін; 
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадицій-

ної медицини України»; Дніпровського медичного 
інституту традиційної і нетрадиційної медицини; 
Компанії «RoiSanitatemAqua», Україна- Словенія; 

GrandHotelSava****Zagreb****Рогашка Слати-
на,Словенія; 

ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної 
медицини», Україна; 

12. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викла-
дання і застосування в медицині, фізичній терапії, 
ерготерапії, реабілітації

13. Аюрведа і тибетська медицина: особливості, 
реалії і перспективи в Україні і світі. 

14. Китайська традиційна медицина: реалії і пер-
спективи в Україні і світі. 

15. Іридодіагностика: експрес і скринінг-діагнос-
тика у практиці лікаря.

16. Ароматерапія і фітоергономіка.
17. Інформаційна медицина: досвід викладання і 

застосування в медицині, фізичній терапії, ерготера-
пії. Реалії і перспективи.

18. Інформаційна гігієна у сучасному світі. «Ін-
формаційні хвороби сьогодення».

19. Електропунктурна і інформаційна діагнос-
тика: досвід викладання і впровадження як скри-
нінг-методу діагностики та контролю ефективності 
лікування і стану фізичного здоров’я.

20. Цілительство: нормативно-правові аспекти 
врегулювання в Україні і світі.

21. Питання деонтології і лікарської етики у сфері 
НіНМ. Культура спілкування і оздоровлення: «Слово 
лікує, слово зцілює».

22. Лікувальна фізична культура як лікуваль-
но-профілактичний метод оздоровлення.

23. SPA-процедури як метод реабілітації та оздо-
ровлення.

23. Актуальні питання і перспективи громадських 
організацій-асоціацій.

23.1. ВГО «Асоціація фахівців народної і нетради-
ційної медицини України» – 17 років: історія станов-
лення та перспективи.

24. Сьогодення і майбутні реалії молодих науков-
ців. Формування майбутньої наукової еліти. Біоетика 
в наукових дослідженнях. 

Методи комплементарної/альтернативної 
медицини як фрагмент фундаментальних і 
клінічних досліджень, які були розглянуті на 
симпозіумі:

• Ароматерапія. Фітотерапія.
•  Нутрицевтики, парафармацевтики.
• Апітерапія, гірудотерапія. Анімалотерапія
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації та 

харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, кра-

ніо-сакральна терапія, ерготерапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія.
Електропунктурна діагностика.
• Традиційна китайська медицина, цигун терапія.
• Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
SPA –процедури.
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Мартинова Тамара Іванівна +380675072885;
Тернопіль: модератори  Вакуленко Дмитро  Вікто-

рович +38 0986205057;
Лупенко Сергій Анатолійович +380975818444;
Данія, Бельгія, Німеччина, Литва, Латвія, Туреч-

чина: модератори  Головаха Марина Олександрівна, 
Вайбер +380503518050 Соколовський Сергій Івано-
вич, Літвінова Лада Іванівна;

Організаційний комітет був представлений ві-
домими вченими України і зарубіжжя,

Голова:
Добровольська Наталія Анатоліївна, доктор 

психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри фі-
зичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврій-
ського національного університету імені В.І. Вернад-
ського, м. Київ.

Остапенко Тетяна Анатоліївна, в.о. Генерально-
го директора Національної наукової медичної бібліо-
теки України, м. Київ.

Абрамов Сергій Вікторович, кандидат медичних 
наук, доцент, ректор Дніпровського медичного інсти-
туту традиційної і нетрадиційної медицини.

Костильола Вінченцо, доктор медицини/МД, пре-
зидент Європейської Медичної Асоціації, Бельгія.

Співголови:
Наконечний Олександр Григорович, доктор фі-

зико-математичних наук, професор, Президент Ака-
демії наук вищої школи України.

Вербицький Володимир Валентинович, заслуже-
ний працівник освіти, докто р педагогічних наук, про-
фесор Київського національного університету ім. Тара-
са Шевченка, директор Національного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді МОН України.

Тимченко Анатолій Сергійович, доктор медич-
них  наук, професор, професор кафедри фізичного 
виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського.

Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних наук, 
професор, професорка кафедри фізичного виховання, 
спорту і здоров’я людини Таврійського національно-
го університету імені В.І. Вернадського; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальніс-
тю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент 
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної 
медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів 
та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; акаде-
мік Академії наук вищої школи України.

Mockevieiena Daiva, доктор медицини/ МД, про-
фесор, завідувачка кафедрою  холістичної медицини 
та реабілітації факультету наук про здоров’я, Клай-
педський університет, Клайпеда, Литва.

Циганов Віктор Анатолійович, доктор медич-
них наук, професор, президент Холістичної Медици-
ни, Німеччина.

ТОВ «Академія натуральної і комплементарної 
медицини», м. Київ.

Згідно опрацьованої організаційним комітетом 
програми науково-практичного Симпозіуму з між-
народною участю, залученням молодих вчених, сту-
дентів «Актуальні питання: «здоров’я і довголіття 
– фундаментальні і клінічні дослідження, впро-
вадження. Комплементарні методи, як здоровий 
спосіб життя» (далі – Симпозіум).

Організатори і модератори наукового заходу ви-
словили  вдячність усім учасникам за підтримку та 
надану науково-методичну допомогу у проведенні 
науково-практичного Симпозіуму:

Біонорика, Німеччина
ТОВ «FLORASECRET», Україна
Фармацевтичній компанії «WALA» Україна- 

Німеччина
ТОВ «Міжнародний Центр Гомеопатії», м. Київ
Медико-діагностичному центру «Яна», м. Луцьк
Медичному центру ТОВ «ФІТО-ДАНІМИР», 

м. Київ
Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна
ТОВ «Ольвія Нова»
Астроцентру «Селена»
ТОВ «Зелена планета Земної», Україна
Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», 

м. Київ
Центру «Здоров’я» Миколи Яковчука, м.Київ

Інформаційне забезпечення:
«Здоров’я і довголіття»
«Фітотерапія. Часопис»
«Зелена планета Земної»
Інтернет-портали
У проведенні семінарів, майстер-класів, лекцій: 

«Комплементарні методи, як здоровий спосіб життя: 
навчальні методики і практики комплементарної ме-
дицини,  фізична терапія, ерготерапія у колі фахів-
ців» були задіяні учасники наступних міст:

Запоріжжя, майданчик презентацій - вул. Жуков-
ського, буд. 64, 1-й корпус третій поверх, аудиторія 
(69063)320; модератор Ковальова Ольга Володими-
рівна +380504536458;

Одеса, вул. Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх, ауди-
торія Медичного центру Янко-Медіком, модератор 
Янко Сергій Всеволодович +380675580448;

Дніпро, вул. Титова, буд. 10, аудиторія, модератор 
Соколовський Сергій Іванович +380973900958;

Львів, проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 місь-
ка клініка (7-й поверх), аудиторія кафедри; модера-
тор Мацко Наталья Василівна +380677132758:

Харків: модератор Пустовойт Михайло Афанасі-
йович +380507291391.

Назарчук  Ірина Анатоліївна +380675791974;
Китай-Київ: модератори Сюй Мінтан Wats App  

+7 926 108 91 08
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Віталіївна, Зеленюк Оксана Володимирівна Шусть 
Василь Володимирович, Головаха Марина Олексан-
дрівна, Демидова Олена Якимівна, поселення, бро-
нювання готелю – Кацурак Марія Іванівна.

Відкриття онлайн Симпозіуму 22 жовтня 2021 р. 
розпочала Гарник Тетяна Петрівна, яка після реє-
страції учасників надала слово з урочистим приві-
танням від міжнародної спільноти науковців:

Вінченцо Костильола, доктор медицини/МД, 
президент Європейської Медичної асоціації, Бель-
гія, який звернув увагу учасників на актуальність 
наукових заходів у плані проведення фундамен-
тальних досліджень при вивчені комплементарної 
медицини;

Даіва Москевіцієне, завідувачка кафедри холіс-
тичної медицини та реабілітації факультету наук 
про здоров’я, Клайпедський університет, Клайпеда, 
Литва інформувала про вивчення і впровадження фі-
зичної терапії, ерготерапії  та науково-методичне за-
безпечення при підготовці майбутніх спеціалістів на 
рівні міжнародних стандартів і співпрацю із вченими 
України, м. Дніпра;

Циганов Віктор Анатолійович, доктор медич-
них наук, професор, президент асоціації «Холіс-
тичної Медицини», Німеччина у звернені визначив 
першочергові завдання на найближчий час – духовні 
аспекти здоров’я, які є основою фізичного здоров’я;

Сюй Мінтан, Гранд-майстер Цигун, професор 
Університету ТКМ провінції Гуансі, тримач прямої 
лінії передачі імідж-медицини, засновник американ-
ського медичного дослідницького інституту «Кунда-
велл», директор пекінського інституту «Кундавелл», 
директор Міжнародного фонду «Мінтан», віце-пре-
зидент Всесвітнього товариства медичного Ци-Гун 
зазначив роль природніх факторів у примноженні і 
відновлені здоров’я;

Гокхен Айдогду, голова правління Комплемен-
тарної Медицини, Туреччина, вбачає перспективу по-
дальших наукових досліджень комплементарної ме-
дицини з превентивною метою збереження здоров’я; 
і відомих вчених, керівників, організаторів наукової 
спільноти України:

 Наконечний Олександр Григорович, доктор 
фізико-математичних наук, професор, Президент 
Академії наук вищої школи, Україна, який вкотре  за-
значив активну співпрацю науковців над питаннями 
відновлення здоров’я, залучаючи фундаментальні 
дослідження;

Литвинчук Надія Юхимівна, державний експерт 
служби з питань інформаційної безпеки апарату, Рада 
національної безпеки і оборони України (РНБОУ) у те-
лефонному режимі привітала учасників Симпозіуму, 
які проводять активну політику здорового способу жит-
тя, залучаючи природні фактори на науковій основі;

Євтушенко В’ячеслав Вікторович, заступник 
завідувача відділу з питань охорони здоров’я Депар-

Андріюк Лук’ян Васильович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри реабілітації і не-
традиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський 
національний медичний університет імені Данила 
Галицького»; головний позаштатний спеціаліст де-
партаменту 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 медично-
го інституту традиційної і нетрадиційної медицини 
(ДМІТНМ). 

Байбаков Володимир Михайлович, доктор ме-
дичних наук, професор, перший проректор ДМІТНМ.

Волошин Олександр Іванович, доктор медич-
них наук, професор, професор кафедри пропедевти-
ки внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський держав-
ний медичний університет», м. Чернівці, академік 
Академії наук вищої школи України.

Горчакова Надія Олександрівна, доктор медич-
них наук професор, професорка кафедри фармаколо-
гії Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця.

Коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних 
наук, професор, професорка кафедри сімейної меди-
цини і амбулаторно-поліклінічної допомоги Націо-
нального 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.

Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з дер-
жавного управління, професор Національного універ-
ситету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика.

Соколовський Сергій Іванович, к. мед. н., доц., 
проректор з міжнародних зв’язків ДМІТНМ.

Скрипнюк Зеновій Дмитрович,  доктор біоло-
гічних наук, професор., ТОВ

«Науково-дослідний інститут інформаційної ме-
дицини», м. Київ.

Шкляр Сергій Петрович , доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри організації охоро-
ни здоров’я, сімейної медицини, народної і нетради-
ційної медицини та санології ХМАПО.

Жукова Людмила Петрівна, директор  центру 
нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ.

Терехов Ерік, голова правління Міжнародної асо-
ціації Комплементарної Медицини, Латвія.

Гокхен Айдогду, голова правління Асоціації 
Комплементарної Медицини, Туреччина.

Секретаріат організаційного комітету   викла-
дачі кафедри фізичного виховання, спорту і здо-
ров’я людини і члени ВГО «Асоціація фахівців з 
народної і нетрадиційної медицини України», які 
супроводжували науковий захід: Кравченко Анна 



Фітотерапія. Часопис №   4.   202174

Фізична терапія.  Ерготерапія.  Конференції .  Симпозіуми,  Конгреси

На  першому пленарному засіданні (10:4513:30): 
Гарник Т.П., Абрамов С.В., Добровольська 

Н.А., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Київ. Концепту-
альні питання комплементарної медицини в оздоров-
чих практиках  в Україні і світі. Критерії і стандарти 
– бути чи не бути.

Андріюк Л.В., Львів. Менеджмент осіб, постраж-
далих від черепно мозкової травми в умовах особли-
вого періоду.

Коваленко О.Є., Київ. Методи рефлексотерапії: 
пріоритети і проблемні питання широкого застосу-
вання в клінічній практиці.    

Кошова С.П., Радиш Я.Ф., Євтушенко В.В., 
Київ. Здоров’я громадян держави – важлива складова 
системи забезпечення національної безпеки .

Глоба О.П., Київ. Концепція створення в Україні 
мережі регіональних центрів моніторингу за станом 
здоров’я.

Шитіков Т.О., Соколовський С.І., Соколов-
ський С.С., Дніпро. Алгоритм експрес-діагностики 
після травматичних церебро-васкулярних порушень.

Зубицька В.О., Київ. Фітотерапія як складова 
здоров’я: традиції сім’ї.

Гарник Т.П., Київ. Застосування фітоароматера-
пії  у періоді підвищеної бактеріально-вірусної за-
хворюваності.

Кобилянський В.Я., Київ. Векторна зональна ді-
агностика PSI Vector Diacor.

Сюй Мінтан, Китай. COVID-19 – лікування і ре-
абілітація пацієнтів.

Жукова Л.П., Київ. Здоров’я – психічне і фізичне, 
перспективи і майбутнє.

Анохіна С.В., Кропивницький. Нутрієнтна про-
філактика вікової 

макулодистрофії.
Таран Г.І., Шевченко Т.М., Таран С.М., Дніпро. 

Лікування захворювань, що виникають внаслідок дії 
фізичних факторів.

Земна Н.П., Київ. Природні ліки у перехідний пе-
ріод загострення хронічних 

захворювань як наслідок ускладнень COVID-19.
Потоцька С.В., Київ. Застосування іридодіагнос-

тики у клінічній практиці.
Ткачук Л.В., Сергіївка, Одеса. Розвиток санатор-

но-курортного лікування у сучасних умовах.
Кобилянська Р.М., Київ. Моніторинг стану імун-

ної системи і контроль ефективності застосування 
імунокоректорів з використанням АПДК «DiaCor».

Волченко Є.Є., Київ.  Використання медичних 
препаратів  фармацевтичної компанії «ВАЛА» в за-
лежності від стадії патогенезу

Худецький І.Ю., АнтоноваРафі Ю.В., Сніцар 
Є.В., Мельник Т.В., Київ. Метрологічні аспекти без-
дротових технологій фізичної терапії.

ДахноЛакеєв Таня, Квебек, Канада. Сучасний 
стан альтернативної медицини у Канаді, зокрема 

таменту гуманітарної та соціальної політики Секре-
таріату Кабінету Міністрів України, який звернув 
увагу на міжнародний масштаб наукових заходів у 
контексті стратегії вивчення фундаментальних пи-
тань духовного і фізичного здоров’я і роль вчених, 
практикуючих лікарів і майбутніх спеціалістів – мо-
лодих вчених, студентів;

Вербицький Володимир Валентинович, заслу-
жений працівник освіти, доктор педагогічних наук, 
професор Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, директор Національного еколо-
го-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 
України у вітальному слові  звернув увагу на оздоро-
вчі практики серед молоді, учнів, студентів;

від імені Терехова Еріка, голови правління Міжна-
родної асоціації Комплементарної Медицини, Латвії 
зачитав вітальне слово Соколовський  Сергій Івано-
вич, який визначив перспективний план міжнародної 
співпраці у питаннях вивчення і інтегрування компле-
ментарної медицини як здорового способу життя;

Горова Елла Володимирівна, заступник началь-
ника управління – начальник відділу контролю яко-
сті медичної допомоги Управління ліцензування та 
якості медичної допомоги МОЗ України, яка у теле-
фонному режимі привітала учасників  Симпозіуму і 
всім побажала здоров’я, наснаги в питаннях інтегру-
вання методів комплементарної медицини у первин-
ну ланку охорони здоров’я;

Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з дер-
жавного управління, професор Національного уні-
верситету охорони здоров’я України імені П.Л. 
Шупика, який у телефонному режимі зазначив, що 
здоров’я громадян держави – важлива складова за-
безпечення національної безпеки і побажав всім 
учасникам Симпозіуму здоров’я ;

Абрамов Сергій Вікторович, кандидат медичних 
наук, доцент, ректор ДМІТНМ привітав міжнародну 
спільноту, професорсько-викладацьку спільноту, сту-
дентів, молодих вчених із важливою подією – Сим-
позіумом, наукою, яка не має меж і кордонів для 
співпраці в ім’я здоров’я Людини;

Літвінова Лада Іванівна, керівник проекту  Best 
Medical Practice, Україна-Бельгія-Велика Британія, яка 
привітала всіх учасників Симпозіуму і побажала насна-
ги для великої праці в ім’я здоров’я майбутніх поколінь.

Модераторами онлайн засідань були: Гарник 
Тетяна Петрівна, Добровольська  Наталія Анатолі-
ївна, Андріюк Лук’ян  Васильович, Соколовський 
Сергій Іванович,  Головаха  Марина Олександрів-
на, Жукова Людмила  Петрівна, Ковальова Ольга 
Володимирівна, які вели засідання, забезпечуючи 
виконання і регламент програми. На засіданнях 
онлайн були заслухані доповіді, тези яких надру-
ковані у матеріалах Симпозіуму, а виступи викла-
дені в інтернеті і на сайтах учасників наукового 
заходу – Симпозіуму.
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 Пленарні засідання, майстер–класи, семінари, 
лекції  онлайн/офлайн 2223.10.2021р.

Презентація доповідей та адреса майданчиків, на 
яких були проведені також наукові заходи, зокрема:

Київ, вул. Джона Маккейна, 33 Конференц-ауди-
торія Таврійського національного університету ім. 
В.І. Вернадського,

модератори: Тимченко А.С., Кравченко А. В.;
Львів, проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 місь-

ка клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри; модератор 
Мацко Н. В.;

Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64,1-й корпус, третій 
поверх, аудиторія (69063) 320; модератор Ковальова О. В.

10:0016:55, Київ, платформа №1 онлайн/ 
офлайн Місце проведення – вул. Л.Толстого, 7. 
Національна наукова медична бібліотека Украї-
ни, Конференційна зала:

Крамар Е.Д., Київ. Ароматичні олії у реабілітації  
пацієнтів після перебігу  COVID-19 та ускладнень.

ДахноЛакеєв Таня, Квебек, Канада. Аюрведа 
– для індивідуального використання традиційних 
знань та професійної діяльності (з прикладами Шан-
ті Холістик клініки та коледжу).

Волченко Є.Є., Київ. Медичні препарати фармаце-
втичної компанії «ВАЛА» в залежності від стадії пато-
генезу  у відновно-реабілітаційній терапії пацієнтів.

Нагорняк С.М., Одеса. Авторські фітозасоби в 
оздоровлені.

Таран Г.І., Шевченко Т. М., Таран С.М., Дніпро. 
Мануальна терапія при лікуванні мастопатії, захво-
рювань щитоподібної залози у жінок.

Орловська М.І., Запоріжжя. Досвід застосування 
лікарських рослин і олій в лікуванні паразитів і важ-
ливість антипаразитарних програм для дітей і дорос-
лих при різних хронічних захворюваннях.

Яковчук М.С., Київ. Авторські методики оздо-
ровлення при опущені органів малого тазу. Причини, 
наслідки, лікування.

Галян Я.О., Дніпро. Програма самовідновлення 
спеціаліста Східної Медицини на фізичному і енер-
гоінформаційному рівні.

Шестак І.Ю., Київ. Корекція функціонального 
стану стопи молодших школярів з використанням за-
собів фізичної реабілітації.

Дубровський В.В., Дніпро. Народна медицина. 
Лікарські рослини. Екстракти і ефірні олії.

23.10.2021 14:00  16:30 Стендові доповіді 
(онлайн) Остапенко Т.А., Коломієць Л.М., Київ. 
Науково-практичні видання  у Національній науковій 
медичній бібліотеці України з тематики «Актуальні 
питання: «Здоров’я і довголіття – фундаментальні і 
клінічні дослідження, впровадження, комплементар-
ні методи, як здоровий спосіб життя».

Зайченко Г. В., Горчакова Н.О., Дорошенко 
А.І., Київ. Застосування фітотерапії у сучасній ме-
дичній  практиці.

провінції Квебек, з прикладами результатів діяльно-
сті Шанті Холістик.

Адегова Л.Я., Дніпро. Про викладання основ го-
меопатії студентам медичного інституту.

Колісник М.Г., Полтава. Енергоємність людського 
тіла, тіло як носій мікрокосмічного середовища.

Орловська М.І., Запоріжжя. Голод як ключ до  
репродуктивного здоров’я жінки.

Головаха М.О., Київ. Лікування токсоплазмозу 
фунгопрепаратами.

14:00–17:30 Друге пленарне засідання, онлайн 
трансляція (Україна – Литва)

Добровольська Н.А., Шусть В.В., Київ. Реалії 
і перспективи освітнього процесу за спеціальністю 
«Фізична терапія, ерготерапія».

Матвєєва К.В., Порцева Л.І., Дніпро. Синергія 
ароматерапії і хореографії як дієвий  захист від віру-
сних захворювань під час пандемії.

Євтушенко І.П., Шусть В.В., Київ. Можливості 
арт-терапії для роботи з пацієнтами, які знаходяться 
у складних емоційних станах.

Анохіна Г.А., Київ.  Сучасний погляд на раціо-
нальне харчування хворих у постковідний період.

Волченко Є.Є., Київ. Використання медичних 
препаратів фармацевтичної компанії  «ВАЛА» в за-
лежності від стадії патогенезу.

Буянов Ю.В., Осипенко О.Д. Київ.  Земля – жива 
сутність, вплив космічних ритмів на здоров’я людини.  
Назарчук І.А., Харків. Гомеопатичні методи в комп-
лексній корекції вертеброневрологічних розладів.

Абрамов В.В., Абрамов С.В., Соколовський 
С.І., Дніпро. Міжнародний досвід  співпраці у підго-
товці фахівців. 

Продан І.М., Тернопіль. Порушення мікроциркуля-
ції як основа розвитку патологічних станів організму.

Ковальова О.В., Ковальова А.А., Ковальова 
А.В., Запоріжжя. Впровадження сучасних техноло-
гій у комплексні програми реабілітації  осіб різних 
вікових груп.

Ковальова А. А., Ковальова А.В., Галстян А. В., 
Запоріжжя.

Сучасні технології і методики відновлення фізіо-
логічної функції хребта.

Пущина І.В., Ковальова А.А., Ковальова О.В., 
Запоріжжя. Навчально-методичне забезпечення та 
інноваційні технології викладання у Технічному  уні-
верситеті за фахом «Фізична терапія. Ерготерапія».

Ковальова А.В., Ковальова О.В., Кошля О.В., 
Запоріжжя.    Спортивна  травма та проблемні питан-
ня в лікуванні і реабілітації.

Євтушенко Т.В., Дніпро. Методи комплементар-
ної медицини в оздоровчих  практиках.  

Маріловцева Н. О., Київ. Інтегративний  підхід 
у діагностиці і лікуванні ( у тому числі COVID-19  у 
час захворювання і у післяковідний період) на при-
кладі роботи медичного центру Family Care.
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проблемних питань у НіНМ, подальші науко-
вометодичні заходи у подальшому вивчені і впро-
вадженні методів НіНМ в оздоровчі практики, 
видавнича діяльність і наукові заходи на 2022р., 
прийняття до лав ВГО нових учасників.

   Завершуючи Симпозіум, проведено обговорення 
доповідей: дискусії, звіти головуючих на засіданнях, 
ухвалення резолюції Симпозіуму. 

Вручення сертифікатів, посвідчень і урочисте за-
криття Симпозіуму.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Симпозіуму із міжнародною участю, залученням 
молодих вчених, студентів 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ: 
«ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І КЛІНІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ. 
КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ ЯК 
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»
2223 жовтня 2021 р.

Всеукраїнська громадська організація «Асоці-
ація фахівців народної і нетрадиційної медицини 
України» (далі – Асоціація) і організатори наукових 
заходів: МОН України, Таврійський національний 
університет ім. В.І. Вернадського, Національний еко-
лого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 
України, Національна наукова медична бібліотека 
України, ДВНЗ «Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького», Академія наук 
вищої школи, Відділення фундаментальних проблем 
медицини, Дніпровський медичний інститут тради-
ційної і нетрадиційної медицини,  ТОВ Рой-Саніта-
тем Аква, Україна-Словенія, Grand Hotel Sava**** і 
Zagreb**** Рогашка Слатина, Словенія,  ТОВ «Нау-
ково-дослідний інститут інформаційної медицини», 
Київ, ТОВ «Академія натуральної і комплементар-
ної медицини, Київ» впродовж двох днів розглянули 
питання, яким приділили особливу увагу, зокрема: 
додипломному і післядипломному навчанню та ви-
вченню і впровадженню оздоровчих методів і засобів 
комплементарної/альтернативної (народної і нетра-
диційної) медицини (далі – КМ), які були розгляну-
ті в онлайн режимі Симпозіуму. Фундаментальні і 
клінічні дослідження, які висвітили науковці різних 
куточків України та світу, були представлені у допо-
відях як пленарних засідань, майстер-класах, так і 
стендових доповідях, дискусіях.

2223 жовтня 2021 року в м. Києві, за адресою 
вул. Льва Толстого, 7 і Джона Маккейна, 33 від-
бувся Симпозіум з міжнародною участю, залу-
ченням молодих вчених, студентів «АКТУАЛЬНІ 
ПИТАННЯ: «ЗДОРОВ’Я І ДОВГОЛІТТЯ – ФУН-
ДАМЕНТАЛЬНІ І КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕН-
НЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ. КОМПЛЕМЕНТАРНІ 
МЕТОДИ ЯК ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»  

Бєлєнічев І. Ф., Горчакова Н.О., Бухтіярова 
Н.В., Риженко В.П., Дорошенко А.І., Запоріжжя-Ки-
їв. Кардіопротективна дія деяких біофлавоноїдів при 
експерементальній VCD-обумовленій менопаузі.

Назарчук І.А., Харків. Рефлексотерапевтичні 
підходи в корекції вертеброневрологічних порушень 
шийного рівня.

Луценко Т.М., Архипова М.А., Старосила Д.Б., 
Рибалко С.Л., Мотроненко В.В., Київ. Противірусна 
та протибактерійна активність фітохімічних препаратів.

Назарчук І.А., Харків. Конституціональні осо-
бливості будови тіла хворих із вертеброневрологіч-
ними розладами і мануальна терапія.

Arkhypova M.A., Starosyla D.B., Rybalko S.L., 
Lutsenko T.M., Motronenko V.V., Kyiv. In vitro antivirial 
Activity of Flavonoid containing Medicinal Plants.

Головацька Л.О., Київ. Вплив COVID-19 на сер-
цево-судинну систему у фокусі стратегії  лікування 
артеріальної гіпертензії.

Авад Аміра, Король Вікторія, Харків. Кунжут 
індійський, можливості використання для профілак-
тики атеросклерозу.

Титомир А.І., Київ. Проблемні питання превен-
тивних оздоровчих заходів.

Меньшова В.О., Березкіна В.І., Київ. Інтродук-
ція Lavandula angustifolia Mill. У Ботанічному саду 
імені академіка О.В.Фоміна.

Мазулін О.В., Мазулін Г.В., Шевченко І.М., Руд-
ник Г.М., Запоріжжя. Активування навчання  студен-
тів та провізорів-інтернів медичній ботаніці і фарма-
когнозії із застосуванням системи Microsoft Teams.

Поліщук Ю.М., Пурикіна Н.Ю., Процька В.В., 
Бурда Н.Є., Харків. Визначення кількісного вмісту гід-
роксикоричних кислот у сировині ліхнісу корончатого.

Шаторна В.Ф., Колосова І.І., Дніпро. Формуван-
ня культури здоров’я у студентів фармацевтів.

Ломига Л.Л., Колосова І.І., Руденко К.М.,  
Дніпро. Удосконалення викладання та взаємозв’язків 
фармацевтичних дисциплін.

Кулакова Ю.А., Король В.В., Новосел О.М., 
Харків. Застосування мангостину в медицині.

Колосова І.І., Стрижак О.В., Ломига Л.Л.,  
Дніпро. Синтез теорії  та практики під час навчання 
фармацевтів.

Дейнека А.С., Єгоркіна Д.М., Процька В.В., 
Журавель І.О., Харків. Визначення кількісного 
вмісту суми стероїдних сполук у сировині целозії 
гребінчастої.

Гуріна В.О., Король В.В., Харків. Застосування 
плодів манго в медицині.

Сонічев Є.І., Житомир. Фітотерапія у поміч  
організмові.

17:0017:30 Заключне пленарне засідання
Нарада учасників і правління ВГО «Асоціа-

ція фахівців з народної і нетрадиційної медицини 
України» – онлайн: звіт правління, обговорення 
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вивчення, напрацювання відновно-реабілітаційних і 
доказових методів оздоровлення.

За результатами  акредитації ВНЗ, були обгово-
рені питання якості додипломної та післядипломної 
освіти фахівців, методів контролю рівня знань. 

У зв’язку з цим, учасники науково-практичного 
Симпозіуму з міжнародною участю, залученням мо-
лодих вчених, студентів «Актуальні питання: «здо-
ров’я і довголіття – фундаментальні і клінічні дослі-
дження, впровадження. комплементарні методи, як 
здоровий спосіб життя» запропонували:

1. Впроваджувати методи КМ у первинну ланку 
охорони здоров’я, медичну і фізичну реабілітацію  
шляхом подальшого їх включення у програми ВНЗ 
додипломної та післядипломної освіти України, за-
лучаючи фундаментальні і клінічні дослідження, ке-
руючись принципами доказової медицини; 

2. Рекомендувати осередкам Асоціації фахівців з 
НіНМ застосовувати для роботи онлайн-технології з 
метою активізації співпраці;

3. Розробити програму КМ і тематичні плани 
онлайн-курсів, семінарів, курсів підвищення кваліфі-
кації, методичних посібників та інформувати всіх за-
цікавлених, у тому числі через сайт і осередки НіНМ.

4. Враховуючи матеріали попередньої Конференції 
(16-17.04.2021р.) і Симпозіуму ВНЗ підготувати нау-
кові статті, публікації, інформаційні листи, методичні 
рекомендації за тематикою «Здоров’я і довголіття- фун-
даментальні і клінічні дослідження, впровадження».

5. Науково-методичні напрацювання, публікації, 
програми, методичне забезпечення з актуальних пи-
тань здоров’я систематизовувати і регулярно висвіт-
лювати інформацію через розміщення на електро-
нних носіях (сайтах) ВМНЗ;

6. Розширити міжнародне співробітництво ВГО 
«Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної ме-
дицини України», кафедр, установ та вищих навчаль-
них закладів через укладання угод і меморандуму.

7. Залучити  фахівців з НіНМ до поширення інформації 
щодо позитивного впливу методів НіНМ на принципах 
доказової медицини, а також позитивного міжнародного 
досвіду, керуючись рекомендаціями і настановами ВООЗ 
до виступів у засобах масової інформації.

8. Розробити «Концепцію створення мережі цен-
трів моніторінгу стану здоров’я дітей і підлітків» та 
«Програму їх оздоровлення в Україні».

9. У науково-практичному фаховому виданні Укра-
їни (категорія «Б») «Фітотерапія.Часопис» висвітлю-
вати актуальні питання КМ, залучаючи відомих вче-
них України і зарубіжжя.

Резолюцію обговорено та прийнято онлайн одно-
голосно на заключному пленарному засіданні Сим-
позіуму з міжнародною участю, залученням молодих 
вчених, студентів  «Актуальні питання: «здоров’я і 
довголіття – фундаментальні і клінічні дослідження, 
впровадження.  комплементарні методи, як здоровий 
спосіб життя» 23 жовтня 2021 р.

(далі – Симпозіум), у якому взяли участь понад 195 
учасників, заслухали до 88 доповідей, зокрема  фахів-
ців народної і нетрадиційної/комплементарної меди-
цини (далі – КМ), первинної ланки охорони здоров’я, 
науковців, викладачів вищих навчальних медичних і 
педагогічних закладів, практичних лікарів, психологів, 
реабілітологів, молодих вчених, студентів-бакалаврів, 
магістрантів, а також науковців інших вищих навчаль-
них закладів України, ближнього і далекого зарубіжжя.

Зацікавлені науковці і спеціалісти у галузі КМ впро-
довж двох днів працювали на наукових платформах 
Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси,  
підготували свої напрацювання і представили їх шля-
хом використання онлайн-технологій (ZOOM-плат-
форма, матеріали Симпозіуму викладені https://fex.
net/uk/s/zso8pb8). Адреси майданчиків в Україні:

Київ – вул. Льва Толстого, буд. 7, Джона Маккейна,33.
Львів – проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 місь-

ка клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри.
Дніпро – вул. Тітова, буд.10, аудиторія.
Харків – кафедра сімейної медицини ХМАПО.
Запоріжжя – вул. Жуковського, буд 64, 1-й корпус, 

третій поверх, аудиторія 320.
Одеса – вул. Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх медич-

ний центр Янко-Медіком.
Міжнародна участь була представлена майдан-

чиками і учасниками з Литви, Латвії, Словенії, Ні-
меччини, Бельгії.

Були розглянуті актуальні і проблемні питання 
щодо підготовки майбутніх фахівців з КМ (НіНМ), 
фізичної терапії, ерготерапії. – від навчальних про-
грам, методичного забезпечення до технічних за-
собів, міжнародного досвіду для різних напрямків 
КМ, зокрема фітотерапії, гомеопатії, рефлексоте-
рапії, апітерапії, гірудотерапії, Аюрведи, Китай-
ської традиційної і Тібетської медицини, інформа-
ційної медицині, біорезонансних технологій, ну-
тріціології з урахуванням статистичних, сучасних 
проблем здоров’я населення різних вікових груп та 
ускладнень внаслідок поширення «модифікацій» 
COVID-19 впродовж 2019-2021р.р.

Доповідачі різних форм участі (лекції, май-
стер-класи, стендові повідомлення, публікації) до-
вели ефективність різних методів і засобів оздоров-
лення таких як: ароматерапії, арттерапії, фітотерапії, 
інформаційної медицини, гомеопатії, рефлексотера-
пії, гірудотерапії та Аюрведи, Китайської традицій-
ної медицини, санаторно-курортних оздоровчих про-
грам при різних хронічних захворюваннях і, зокрема, 
на тлі перенесеного захворювання на COVID-19.

Обговорені питання методології фундаменталь-
них і клінічних досліджень та технічного забезпе-
чення різних методів КМ (НіНМ) і їх впровадження 
в комплексну, превентивну терапію і медичну та фі-
зичну реабілітацію, у тому числі і у хворих, в постко-
відних станах, які потребують подальшого наукового 
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