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Шановні	колеги!
Оргкомітет наукового Симпозіуму, керую-

чись гаслом, яким ми керуємося «Здорова Роди-
на – Здорова Країна», має честь запросити Вас до 
участі у роботі наукового заходу, який присвя-
чено проблемам сьогодення – «Здоров’я і здоро-
вий спосіб життя: від рослини до людини». Сим-
позіум внесено до “Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів, науково-практичних конференцій, 
наукових семінарів і пленумів, які проводити-
муться у 2021 році МОН України” (Посвідчення 
МОН України від 02.02.2021 г., № 145).

Симпозіум буде проведено 22-23	жовтня	2021	
року	з	9.00	до	17.00	у	Таврійському	національ-

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ
Національний еколого–натуралістичний центр учнівської молоді МОН України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
Клайпедський університет, Литва

Європейська Медична Асоціація, Бельгія
Всесвітнє товариство Медичного Цигун, Китай, Пекін

Grand Hotel Sava****і Zagreb****, Рогашка Слатіна, Словенія
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України
Національна наукова медична бібліотека МОЗ України

ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», м. Дніпро
Компанія «ROI Sanitatem Aqua», Україна-Словенія

ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини», м. Київ
ТОВ «Академія натуральної і комплементарної медицини», м. Київ

Doi:10.33617/2522-9680-2021-3-75
УДК 613+612.681]:005.748

ному	 університеті	 імені	 В.І.	 Вернадського	 за	
адресою	 м.	 Київ,	 вул.	 Джона	 Маккейна,	 33,	
(метро	Дружби	народів),	актова	зала.	

Мета	 Симпозіуму – обговорення сучасного 
стану фундаментальних і клінічних досліджень 
із вивчення методів комплементарної/альтерна-
тивної (народної і нетрадиційної) медицини (далі 
– НіНМ) в Україні і світі, як єдиного цілісного 
медичного спрямування, так і окремих методів і 
практик у контексті щодо здоров’я людства, здо-
рового способу життя і їх впровадження у пре-
вентивні, оздоровчі, реабілітаційні практики.
ТЕМАТИЧНІ	НАПРЯМКИ	СИМПОЗІУМУ

1. Сучасний стан фундаментальних і клінічних 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ	ЛИСТ	
Науковий	симпозіум	з	міжнародною	участю,	залученням	молодих	вчених,	студентів
«АКТУАЛЬНІ	ПИТАННЯ:	«ЗДОРОВ’Я	І	ДОВГОЛІТТЯ	–	ФУНДАМЕНТАЛЬНІ	І	
КЛІНІЧНІ	ДОСЛІДЖЕННЯ,	ВПРОВАДЖЕННЯ.	КОМПЛЕМЕНТАРНІ	МЕТОДИ,	

ЯК	ЗДОРОВИЙ	СПОСІБ	ЖИТТЯ»	(ДАЛІ-СИМПОЗІУМ)
22-23	жовтня	2021	р.
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досліджень і розвиток комплементарної/альтер-
нативної медицини в Україні та світі у відповід-
ності з основними напрямками, викладеними в 
«Стратегії ВООЗ по народній медицині на 2014-
2023 роки».

2. Концепція та програма розвитку комплемен-
тарної/альтернативної медицини в Україні у кон-
тексті 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 
рослини до людини».

4. Структура НіНМ в Україні, правові та юри-
дичні аспекти.

5. Науково-методичне обгрунтування застосу-
вання методів НіНМ у комплексній, превентивній 
терапії та медичній, фізичній терапії, ерготерапії і 
реабілітації на етапах первинної, вторинної і тре-
тинної профілактики захворювань із впроваджен-
ням стандартів і принципів доказової медицини,.

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

7. Економічна доцільність ефективності засто-
сування методів НіНМ в умовах соціально-еконо-
мічних проблем в Україні і світі.

8. Психічне і фізичне здоров’я: особливості 
здоров’я осіб різних вікових груп. Комплемен-
тарні/альтернативні 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, 
реабілітації.

8.3. Природні чинники і фактори оздоровлен-
ня: «Лікар лікує, природа оздоровлює».

8.4. Санаторно-оздоровчі комплекси у віднов-
ленні здоров’я.

9. Астропсихологія.
10. Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викла-

дання за спеціальностями «Лікувальна справа», 
«Стоматологія» та «Фармація», «Фізична терапія, 
ерготерапія».

10.1. Фітооздоровчі практики: від народних 
рецептів до науковообгрунтованих, зареєстрова-
них фітопрепаратів. Фіто – ex tempore.

10.2. Нутрицевтики і парафармацевтики.
11. Гомеопатія: досвід викладання і застосу-

вання в медицині і фізичній терапії, ерготерапії, 

медичній реабілітації.
11.1. Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони 

однієї медалі» здоров’я і лікування.
12. Остеопатія, мануальна терапія: досвід 

викладання і застосування в медицині, фізичній 
терапії, ерготерапії, реабілітації.

13. Аюрведа і тибетська медицина: особли-
вості, реалії і перспективи в Україні і світі. 

14. Китайська традиційна медицина: реалії і 
перспективи в Україні і світі. 

15. Іридодіагностика: експрес і скринінг-
діагностика у практиці лікаря.

16. Ароматерапія і фітоергономіка.
17. Інформаційна медицина: досвід викладан-

ня і застосування в медицині, фізичній терапії, 
ерготерапії. Реалії і перспективи.

18. Інформаційна гігієна у сучасному світі. 
«Інформаційні хвороби сьогодення».

19. Електропунктурна і інформаційна діагности-
ка: досвід викладання і впровадження як скринінг-
методу діагностики та контролю ефективності ліку-
вання 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 оздоровлен-
ня: «Слово лікує, слово зцілює».

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

23. SPA– процедури як метод реабілітації та 
оздоровлення.

23. Актуальні питання і перспективи громадсь-
ких організацій-асоціацій.

23.1. ВГО «Асоціація фахівців народної і не-
традиційної медицини України» – 17 років: іс-
торія становлення та перспективи.

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

МЕТОДИ	КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ	МЕДИЦИНИ,	ЯК	
ФРАГМЕНТ	ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ	І	

КЛІНІЧНИХ	ДОСЛІДЖЕНЬ,	ЩО	БУДУТЬ	
РОЗГЛЯНУТІ	НА	СИМПОЗІУМІ:

• Ароматерапія. Фітотерапія. Нутрицевтики, 
парафармацевтики.

• Апітерапія, гірудотерапія. Анімалотерапія
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації та 

харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.



КонгрЕСи, КонФЕрЕнції, СиМпозіуМи

—Фітотерапія. Часопис — № 3, 2021 ——— 77

• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-
сакральна терапія, ерготерапія.

• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок те-
рапія.

Електропунктурна	діагностика.
• Традиційна китайська медицина, цигун терапія.
• Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
SPA –процедури.
Форми	участі	у	Симпозіумі:

• 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 даль-

нього зарубіжжя, а також учасників з українських 
міст.
Умови	публікації:
Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані у 

фаховому науково-практичному журналу «Фіто-
терапія. часопис» відповідно до вимог і рекомен-
дацій до наукових статей.

Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок з 
літературою, резюме та ключовими словами ук-
раїнською, російською, англійською мовами) по-
даються за такою структурою: УДК, назва роботи 
(великими літерами), ініціали та прізвища авто-
рів, наукове звання, науковий ступінь (магістр, 
аспірант, докторант, практикуючий лікар, ціли-
тель); повна назва установи (місце роботи, нав-
чання); розділи тез і статті: актуальність, мета ро-
боти, матеріали і методи дослідження, результати 
дослідження та їх обговорення, висновки про 
доцільність практичного використання набуто-
го досвіду, перспективи подальших досліджень. 
Посилання на літературні джерела для статті 
обов’язкові. Матеріали, в яких порушуються при-
нципи етики та які не відповідають зазначеним 
вище вимогам, публікуватися не будуть.

Оплата
1. Вартість публікації тез для учасників (фізич-

них осіб) з України та країн СНД – 350 грн., студен-
ти – 100 грн. за 1800 знаків (одна сторінка).

2. Організаційний внесок для учасників з України 
та країн СНД – 550 грн., студенти – 100 грн.

3. З юридичною особою на участь у науковому 

заході укладається угода, у якій указується форма 
участі та оплата.

3. Оплату за участь у Симпозіумі (організацій-
ний внесок) і публікацію тез або статті здійсню-
вати шляхом грошового переказу на розрахунко-
вий рахунок до 18 жовтня 2021 р.:

Одержувач	платежу:
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетради-

ційної медицини України»
Адреса: м. Київ, тел.: +38(050) 353-03-26
Реквізити:
р/p IBAN- UA 733808050000000026001591851 
в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”, 
м. Київ, МФО 380805
Ідентифікаційний код: 33443640 
Терміни
Анкету учасника, тези, квитанцію про спла-

ту вартості публікації необхідно надіслати до 
18 жовтня 2021 року на e-mail: phitotherapy.
chasopys@gmail.com, а заявку на виступи, для 
формування програми – до 10 жовтня 2021 р.

Місце	проведення	Симпозіуму:
м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33,
Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського, станція метро «Дружби 

народів»
Офіційні	мови	Симпозіуму:
українська, англійська.
Регламент:
доповідь:
• усна – до 20 хв.
стендова доповідь – 20 хв.
• презентація компанії, дискусія – до 7 хв.
семінар – до 45 хв.
майстер-клас – до 30 хв.
МАТЕРІАЛИ	 Симпозіуму	 (тези)	 І	 СЕР-

ТИФІКАТИ із зазначенням кількості балів, які 
будуть видані після завершення Симпозіуму або 
надіслані поштою при заочній (онлайн) формі 
участі за адресою, вказаною в анкеті учасника.

Регламент	проведення	Симпозіуму:
22	жовтня	2021	р.:
09:00-09:55 - Реєстрація учасників.
09:20-10:25 - Прес-конференція, круглий стіл.
10:30-12:55 - I Пленарне засідання.
13:00-13:25 - Перерва, кава.
13:30-15:00 - Секційні засідання.
15:05-15:15 - Перерва.
15:20-17:30 - Секційні засідання.
17:30-17:55 - дискусії, прийняття резолюції, 

вручення сертифікатів учасника і нагород.
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23	жовтня	2021	р.
В рамках Симпозіуму 23.10.2021 р. з 10.00-16.15 

будуть проведені МАЙСТЕР-КЛАСИ і тематичні 
СЕМІНАРИ з різних методик і напрямків. 

Тематика майстер-класів, семінарів для участі 
буде представлена у програмі, відповідно до заяв-
ки, яку Ви укажете в анкеті.

23.10.2021	р.:	
09:30-09:55 - Реєстрація учасників тематичних 

семінарів, майстер класів.
10:00-12:55 - Тематичні семінари.
13:00-13:25 - Перерва, кава.
13:30-16:20 - Майстер-класи.
16:20-16:30 - Перерва.
16:35-16:55 - Дискусії, прийняття резолюції, 

вручення сертифікатів учасника і нагород.
17:00 - Закриття Симпозіуму.

Контактні	телефони:
Кафедра	 фізичного	 виховання,	 спорту	 і	

здоров’я	людини	–	
Кравченко Анна Віталіївна +380950524124
Демидова Олена Якимівна +380976960071
 +380634518485
Головаха Марина Олександрівна +380676560868
 +380503518050
Зеленюк Оксана Володимирівна +380933798182
Шусть Василь Володимирович +380674400307
 +380663541475
Гарник Тетяна Петрівна +380503530326
 +380984287216
Поселення,	бронювання	готелю:
Кацурак Марія Іванівна +38(044)4300260
 +380964812183

АНКЕТА	УЧАСНИКА	СИМПОЗІУМУ	22-23	ЖОВТНЯ	2021	Р.

Прізвище ____________________________________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________________________
Науковий ступінь _____________________________________________________________________
Вчене звання _________________________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________________________
Назва організації / установи
(Місце роботи, навчання) ______________________________________________________________
Тема доповіді, майстер-класу, семінару, тез, статті (підкреслити) _____________________________

_______________________________________________________________________________________
співавтори ___________________________________________________________________________
Електронна або поштова (з індексом) адреса _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Контактний телефон __________________________________________________________________
Форма участі в конференції:
• усна доповідь
• презентація стенду компанії
• слухач
• майстер-клас
• заочна участь
• публікація
• семінар
• стендова доповідь
• онлайн
Технічні засоби презентації
• мультимедійний проектор
Дата «____» ____________ 2021 р.    _______________ підпис
Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com
Інформація про заходи на сайті www: uanm. org.ua
http://www.tnu.edu.ua/
http://medinstitut.dp.ua/

Оргкомітет
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DEAR	COLLEAGUES!
The organizing committee of the scientific 

symposium, guided by the slogan that we are guided by 
“Healthy Family – Healthy Country”, has the honor 
to invite you to take part in the scientific event dedicated 
to the problems of our time – “Health and healthy 
lifestyle: from plant to person”. The symposium is 
included in the “Register of congresses, congresses, 
symposia, scientific and practical conferences, 
scientific seminars and plenums to be held in 2021 
by the Ministry of Education and Science of Ukraine” 
(Certificate of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine dated 02.02.2021, No. 145).

The	symposium	will	be	held	on	October	22-23,	

Vernadsky Taurida National University, Kyiv
National Ecological and Naturalistic Center for Students of the Ministry of Education and Science of Ukraine

DVNZ "Lviv National Medical University named after Daniel Galitsky"
Klaipeda University, Lithuania

European Medical Association, Belgium
World Medical Qigong Society, Beijing

Grand Hotel Sava****і Zagreb****, Rogaska Slatina, Slovenia
All-Union Public Organization "Association of Specialists in Traditional and Alternative Medicine of Ukraine”
Department of Fundamental Problems of Medicine of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine

National Scientific Medical Library of the Ministry of Health of Ukraine
LLC "Dnipro Medical Institute of Traditional and Alternative Medicine", Dnipro

ROI Sanitatem Aqua, Ukraine-Slovenia
LLC "Research Institute of Information Medicine"

LLC "Academy of Natural and Complementary Medicine", Kyiv

Doi:10.33617/2522-9680-2021-3-79
UDC 613+612.681]:005.748

2021	from	9.00	 to	17.00	at	 the	V.I.	Vernadsky	at	
the	address	Kyiv,	st.	John	McCain,	33,	(Druzhby	
Narodov	metro	station),	assembly	hall.

The purpose of the Symposium is to discuss the 
current state of fundamental and clinical research on 
the study of methods of complementary / alternative 
(traditional and alternative) medicine (hereinafter - 
NINM) in Ukraine and the world, both as a single 
holistic medical direction, and individual methods 
and practices in the context of human health, healthy 
lifestyle; their implementation in preventive, health-
improving, rehabilitation practices.
THEMATIC	DIRECTIONS	OF	THE	SYMPOSIUM

1. The current state of fundamental and clinical 

INFORMATION	MAIL	
Scientific	symposium	with	international	participation,	attracting	young	scientists,	students

"TOPICAL	ISSUES:	"HEALTH	AND	LONGEVITY	–	FUNDAMENTAL	AND	CLINICAL	
RESEARCH,	IMPLEMENTATION.	COMPLETE	METHODS	AS	A	HEALTHY	LIFE	STYLE"	

(HEREINAFTER	REFERRED	TO	AS	THE	SYMPOSIUM)
October	22-23,	2021
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research and the development of complementary / 
alternative medicine in Ukraine and the world in 
accordance with the main directions outlined in the 
“WHO Strategy for Traditional Medicine for 2014-
2023”.

2. Concept and program for the development of 
complementary / alternative medicine in Ukraine in the 
context of reforming the health care system.

3. Medical, biological and social aspects of health:
3.1. “Healthy Family, Healthy Country: Children are 

Our Future.”
3.2. “Health and healthy lifestyle: from plant to 

person”.
4. The structure of NINM in Ukraine, legal and legal 

aspects.
5. Scientific and methodological substantiation of the 

application of NINM methods in complex, preventive 
therapy and medical, physical therapy, occupational 
therapy and rehabilitation at the stages of primary, 
secondary and tertiary prevention of diseases with the 
introduction of standards and principles of evidence-
based medicine.

6. Problems of high-quality education of specialists 
in the field of NINM. Integration of NINM methods into 
the educational process.

7. Economic feasibility of the effectiveness of the 
application of NINM methods in the context of socio-
economic problems in Ukraine and the world.

8. Mental and physical health: health features of 
people of different age groups. Complementary / 
alternative screening methods for diagnosing and 
correcting health:

8.1. Methods of psychological rehabilitation and 
their impact on human health.

8.2. Problematic issues of palliative care, 
rehabilitation.

8.3. Factors and factors of health improvement are 
natural: “The doctor heals, nature heals.”

8.4. Sanatorium complexes in health restoration.
9. Astropsychology.
10. Herbal medicine and pharmacognosy: teaching 

experience in the specialties “General Medicine”, 
“Dentistry” and “Pharmacy”, “Physical therapy, 
Ergotherapy”.

10.1. Phyto-health practices: from folk recipes to 
scientifically grounded, registered herbal remedies. 
Phyto - extempore.

10.2. Nutraceuticals and parapharmaceuticals.
11. Homeopathy: experience in teaching and 

application in medicine and physical therapy, 
occupational therapy, medical rehabilitation.

11.1. Homeopathy and pharmacology are two “sides 
of the same coin” of health and treatment.

12. Osteopathy, manual therapy: experience in 
teaching and use in medicine, physical therapy, 
occupational therapy, rehabilitation

13. Ayurveda and Tibetan medicine: features, realities 
and prospects in Ukraine and the world. 

14. Chinese traditional medicine: realities and 
prospects in Ukraine and the world. 

15. Iridology: express and screening diagnostics in 
the practice of a doctor.

16. Aromatherapy and phytoergonomics.
17. Information medicine: experience in teaching and 

application in medicine, physical therapy, occupational 
therapy. Realities and perspectives.

18. Information hygiene in the modern world. 
“Informational diseases of our time”.

19. Electro-acupuncture and diagnostics: experience 
of teaching and implementation as a screening method 
for diagnosing and monitoring the effectiveness of 
treatment and the state of physical health.

20. Healing: regulatory and legal aspects of the 
settlement in Ukraine and the world.

21. The issue of deontology and medical ethics in 
the field of NINM. The culture of communication and 
healing: “The word heals, the word heals.”

22. Recreational physical culture as a therapeutic and 
prophylactic method of health improvement.

23. SPA procedures as a method of rehabilitation and 
health improvement.

23. Topical issues and prospects of public 
organizations-associations.

23.1. VOO “Association of specialists of folk and 
alternative medicine of Ukraine” - 17 years: history of 
formation and prospects.

24. Present and future realities of young scientists. 
Formation of the future scientific elite. Bioethics in 
scientific research.

COMPLEMENTARY	/	ALTERNATIVE	
MEDICINE	METHODS	AS	A	

FRAGMENT	OF	FUNDAMENTAL	AND	
CLINICAL	STUDIES	THAT	WILL	BE	
CONSIDERED	BY	SYMPOSIUM:

• Aromatherapy. Phytotherapy.
 Nutraceuticals, parapharmaceuticals.
• Apitherapy, hirudotherapy. animal therapy
• Ayurveda, traditional detoxification and nutrition 

systems.
• Information medicine. Bioresonance therapy.
• Homeopathy.
• Massage, manual therapy, osteopathy, cranio-sacral 
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therapy, ergotherapy.
• Acupuncture, reflexology, su-jok therapy.
Electropuncture diagnostics.
• Traditional Chinese medicine, qigong therapy.
• Psychological support and health correction.
SPA	procedures.
Forms	of	participation	in	the	Symposium:

• Oral presentation with the ability to present in 
PowerPoint.

• Press conference.
• round table
• Presentation of the company.
• Participant.
• Master Class
• seminar
• Publication of abstracts, articles.
• Absentee participation.
• Online participation of participants from near and 

far abroad countries, as well as participants from 
Ukrainian cities.
Publication	conditions:
The materials of the Symposium will be 

published in the professional scientific and practical 
journal “Phytotherapy. Chasopys” according to the 
requirements and recommendations for scientific 
articles.

Abstracts (up to 1 page) and articles (up to 10 pages 
with literature, resume and keywords in Ukrainian, 
Russian, English) are submitted according to the 
following structure: UDC, work title (in capital letters), 
initials and surnames of authors, academic title, scientist 
degree (master, graduate student, doctoral student, 
practitioner, healer) full name of the institution (place of 
work, study); sections of theses and articles: relevance, 
purpose of the work, materials and research methods, 
research results and their discussion, conclusions about 
the expediency of practical use of the experience gained, 
prospects for further research. References to literary 
sources for the article are required. Materials that 
violate ethical principles and that do not meet the above 
requirements will not be published.

Payment
1. The cost of publishing abstracts for participants 

(individuals) from Ukraine and the CIS countries - 350 
UAH, students - 100 UAH. for 1800 characters (one 
page).

2. Registration fee for participants from Ukraine and 
CIS countries - 550 UAH, students - 100 UAH.

3. An agreement is concluded with a legal entity for 
participation in a scientific event, which specifies the 
form of participation and payment.

3. Payment for participation in the Symposium 
(registration fee) and publication of abstracts or articles 
to be carried out by money transfer to the current account 
until October 18, 2021 year:

Payment	receiver:
All-Union Public Organization “Association of 

Specialists in Traditional and Alternative Medicine of 
Ukraine”

Address: Kyiv City
tel.: +38 (050) 353-03-26
requisites:
p / p IBAN- UA +733808050000000026001591851
in Raiffeisen Bank Aval JSC, Kyiv, MFO 380805
Identification	code:	33443640
TIME
The participant’s questionnaire, abstracts, a receipt 

for payment of the publication cost must be sent by 
October 18, 2021 by e-mail: phitotherapy.chasopys@
gmail.com, an application for performances, for the 
formation of the program - until October 10, 2021.

Location	of	the	Symposium:
Kyiv, John McCain str., 33,
Taurida National University 
them. V.I. Vernadsky, Druzhby Narodov metro 

station.
Official	languages	of	the	Symposium:
Ukrainian, English.
Regulations	(reglamets):
report:
• oral - up to 20 min.
poster presentation - 20 min.
• company presentation, discussion - up to 7 min.
seminar - up to 45 min.
master class - up to 30 min.
MATERIALS	of	 the	Symposium	 (abstracts)	 and	

CERTIFICATES with an indication of the number of 
points that will be issued after the completion of the 
Symposium or sent by mail with the correspondence 
(photo) form of participation to the address indicated in 
the participant’s questionnaire.

Regulations	for	the	Symposium:
22	October,	2021	year:
09:00-09:55 - Registration of participants
09:20-10:25 - Press conference, round table
10:30-12:55 - I Plenary Session.
13:00-13:25 - Break, coffee.
13:30-15:00 - Breakout sessions.
15:05-15:15 - Break.
15:20-17:30 - Breakout sessions.
17:30 -17:55 - discussions, adoption of a resolution, 

presentation of participant certificates and awards.
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October	23,	2021
Within the framework of the Symposium on 

23.10.2021. From 10.00-16.15 master classes and 
thematic seminars will be held on various methods and 
directions.

The topic of master classes, seminars for participation 
will be presented in the program, in accordance with the 
application that you indicate in the questionnaire.

October	23,	2021:
9:30 -09:55 - Registration of participants of thematic 

seminars, master classes.
10:00-12:55 - Thematic seminars.
13:00-13:25 - Break, coffee.
13:30-16:20 - Master classes.
16:20-16:30 - Break
16:35-16:55 - Discussions, adoption of a resolution, 

presentation of participant certificates and awards

17:00 - Closing of the Symposium
CONTACT	PHONE	NUMBERS:
Department	of	Physical	Education,	Sports	and	

Human	Health	-	
Kravchenko Anna Vitalievna +380950524124
Demidova Elena Akimovna +380976960071
 +380634518485
Golovakha Marina Alexandrovna +380676560868
 +380503518050
Oksana Vladimirovna Zelenyuk +380933798182
Shust Vasily Vladimirovich +380674400307
 +380663541475
Harnyk Tatiana Petrovna +380503530326
 +380984287216 
Accommodation,	hotel	reservations:
Katsurak Maria Ivanovna +38 (044) 4300260
 +380964812183 

SYMPOSIUM	PARTICIPANT’S	QUESTIONNAIRE	ON	OCTOBER	22-23,	2021
Surname _____________________________________________________________________________
name ________________________________________________________________________________
Middle name __________________________________________________________________________
Science degree ________________________________________________________________________
Academic title ________________________________________________________________________
Position ______________________________________________________________________________
Organization / institution name
(Place of work, study) __________________________________________________________________
Topic of the report, master class, seminar, theses, articles (underline) ______________________________

_______________________________________________________________________________________
coauthors ____________________________________________________________________________
Electronic or postal (with postal code) address ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Contact number _______________________________________________________________________
Form of participation in the conference:
• oral presentation
• company stand presentation
• listener
• Master Class
• correspondence participation
• publication
• seminar
• poster presentation
• online
Technical presentation tools
• multimedia projector
Date “____” ____________ 2021    _______________ signature
Please send the completed form to e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com
Information about events on the website www: uanm. org.ua
http://www.tnu.edu.ua/
http://medinstitut.dp.ua/

Organizing	committee




