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Гасло і тематика Конференції – «Здорова 
Родина – Здорова Країна» і «Здоров’я – це здо-
ровий спосіб життя: від рослини до людини». 

Конференцію	 внесено	 до	 “Реєстру	 з’їздів,	
конгресів,	 симпозіумів,	 науково-практичних	
конференцій,	 наукових	 семінарів	 і	 пленумів,	
які	проводитимуться	у	2021	році	МОН	України”	
(Посвідчення	 МОН	 України	 від	 02.02.2021г.,	
№144).

Конференція була проведена онлайн 16-17 
квітня 2021 року з 9.00 до 17.00 у Національній 
науковій медичній бібліотеці МОЗ України за ад-
ресою м.Київ, вул. Льва Толстого,7 та Таврійсько-
му національному університеті імені В.І. Вернад-
ського за адресою м. Київ, вул. Джона Маккейна, 
33, (метро Дружби народів), актова зала.

Мета	 Конференції	 – обговорення сучасного 
стану комплементарної/альтернативної (народ-
ної і нетрадиційної) медицини (далі – НіНМ) в 
Україні і світі, як єдиного цілісного медичного 
спрямування, так і окремих методів і практик у 

Науково-практична конференція з міжнародною участю, залученням моло-
дих вчених, студентів пройшла за науково-методичним сприянням:

Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, м. Київ
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Відділення фундаментальних проблем медицини Академії наук вищої школи України

Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України
ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», м. Дніпро

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

«АКТУАЛЬНІ	ПИТАННЯ	КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ	МЕДИЦИНИ	В	
ОЗДОРОВЧИХ	ПРАКТИКАХ»	(	ДАЛІ	–	КОНФЕРЕНЦІЯ)

Doi:10.33617/2522-9680-2021-2-66
УДК 61: 001.5+61-0.28.82]:005.745(083.97)

контексті щодо здоров’я людства, здорового спо-
собу життя.

ТЕМАТИЧНІ	НАПРЯМКИ	КОНФЕРЕНЦІЇ 
були представлені наступними проблемними пи-
таннями:

- Сучасний стан розвитку комплементарної/
альтернативної медицини в Україні та світі у від-
повідності з основними напрямками, викладени-
ми в «Стратегії ВООЗ по народній медицині на 
2014-2023 роки».

- Концепція та програма розвитку комплемен-
тарної/альтернативної медицини в Україні у кон-
тексті реформування системи охорони здоров’я.

- Медико-біологічні та соціальні аспекти 
здоров’я:

«Здорова Родина – Здорова Країна».
«Здоров’я і здоровий спосіб життя: від росли-

ни до людини».
- Структура НіНМ в Україні, правові та юри-

дичні аспекти.
- Науково-методичне обгрунтування застосу-
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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,.

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

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

- Психічне і фізичне здоров’я. Комплементар-
ні/альтернативні скринінг-методи діагностики і 
корекції здоров’я.

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

- Астропсихологія.
- Фітотерапія і фармакогнозія: досвід викла-

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

- Фітооздоровчі практики: від народних рецеп-
тів до науково обгрунтованих, зареєстрованих фі-
топрепаратів. Фіто – extempore.

- Нутрицевтики і парафармацевтики.
- Гомеопатія: досвід викладання і застосування 

в медицині і фізичній терапії, ерготерапії, медич-
ній реабілітації.

- Гомеопатія і фармакологія – дві «сторони од-
нієї медалі» здоров’я і лікування.

- Остеопатія, мануальна терапія: досвід викла-
дання і застосування в медицині, фізичній тера-
пії, ерготерапії, реабілітації

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

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

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

- Ароматерапія і фітоергономіка.
- Інформаційна медицина: досвід викладання і 

застосування в медицині, фізичній терапії, ерго-
терапії. Реалії і перспективи.

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

- Електропунктурна і інформаційна діагнос-
тика: досвід викладання і впровадження як ск-
ринінг-методу діагностики та контролю ефектив-
ності лікування і стану фізичного здоров’я.

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

- Питання деонтології і лікарської етики у 
сфері НіНМ. Культура спілкування і оздоровлен-
ня: «Слово лікує, слово зцілює».

- Лікувальна фізична культура як лікувально-
профілактичний метод оздоровлення.

- SPA– процедури як метод реабілітації та оз-
доровлення.

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

- ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетра-
диційної медицини України» – 17 років: історія 
становлення та перспективи.

- Сьогодення і майбутні реалії молодих нау-
ковців. Формування майбутньої наукової еліти. 
Біоетика в наукових дослідженнях.

МЕТОДИ	 КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ	 /	 АЛЬ-
ТЕРНАТИВНОЇ	 МЕДИЦИНИ,	 ЯКІ	 БУЛИ	
РОЗГЛЯНУТІ	НА	КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Ароматерапія. Фітотерапія. Нутрицевтики, 
парафармацевтики.

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

харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна тера-

пія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-

сакральна терапія, ерготерапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок те-

рапія. Електропунктурна діагностика.
• Традиційна китайська медицина, цигун тера-

пія.
• Психологічна підтримка і корекція здоров’я.
SPA – процедури.
У Конференції були задіяні різні форми участі 

науковців, практичних лікарів, цілителів, моло-
дих вчених, студентів:

• Усна доповідь з можливістю презентації в 
PowerPoint.

• Прес-конференція.
• Круглий стіл
• Презентація компанії.
• Учасник.
• Майстер-клас
• Семінар
• Публікація тез, статей.
• Заочна участь.
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• Онлайн-участь учасників з країн ближньо-
го і дальнього зарубіжжя, а також учасників з ук-
раїнських міст.

Згідно загальноприйнятих рекомендацій і умов 
наукових публікацій МОН України, що були по-
передньо доведені учасникам наукового заходу:

Матеріали Конференції опубліковані у фахо-
вому науково-практичному журналі «Фітотера-
пія. Часопис» відповідно до вимог і рекомендацій 
до наукових статей.

Офіційні	мови	Конференції:	українська,	ан-
глійська.

МАТЕРІАЛИ	 КОНФЕРЕНЦІЇ	 І	 СЕРТИФІ-
КАТИ	із зазначенням кількості балів були видані 
після завершення Конференції: надіслані поштою 
за адресою, указаною в анкеті учасника.

Таким чином, Конференція була проведена 
згідно регламенту і програми, які були затверд-
жені рішенням Вченої Ради Таврійського націо-
нального університету імені В.І. Вернадського 
(протокол № 6 від 03.02.2021 року).

Вся інформація щодо участі у науковому за-
ході як виступи, публікації надходила на е-mail:
phitotherapy.chasopys@gmail.com	 та була роз-
міщена на сайтах:	www:	uanm.	org.ua

http://www.tnu.edu.ua/
http://medinstitut.dp.ua/
І була скерована Оргкомітетом, визначеним 

учасниками організаторами згідно програми науко-
во-практичної конференції з міжнародною участю, 
залученням молодих вчених, студентів: «АКТУ-
АЛЬНІ	ПИТАННЯ	КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬ-
ТЕРНАТИВНОЇ	МЕДИЦИНИ	В	ОЗДОРОВЧИХ	
ПРАКТИКАХ»	16-17	квітня	2021	р.,	м.	Київ.

У процесі наукового заходу Оргкомітет висло-
вив вдячність усім за підтримку та надану допо-
могу упроведенні науково-практичної конферен-
ції з міжнародною участю, залученням молодих 
вчених, студентів

«АКТУАЛЬНІ	ПИТАННЯ	
КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ	/	

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ	МЕДИЦИНИ	В	
ОЗДОРОВЧИХ	ПРАКТИКАХ»,	а саме:

Біонорика,	Німеччина	
Pharmaceutical	Company	«World	Medicine»

ТОВ»	Міжнародний	центр	гомеопатії»,	
Медичний	центр	Familycare

Медичний	центр	ТОВ	«ФІТО-ДАНІМИР»	
Ботанічний	сад	ім.	акад.	О.В.	Фоміна

Астроцентр	«Селена»,	м.	Київ	
Центру	нетрадиційної	медицини	

«Енергетика»,	м.	Київ	
Медико-діагностичному	центру	«Яна»,	м.	Луцьк

Центру	здоров’я	Миколи	Яковчука,	м.	Київ

Інформаційне	забезпечення:	
«Здоров’я	і	довголіття»
«Фітотерапія.	Часопис»
«Зелена	планета	Земної»

Інтернет-портали	

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ БУВ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ ВІДОМИМИ ВЧЕНИМИ УКРАЇ-
НИ І ЗАРУБІЖЖЯ

Голова:
Казарін Володимир Павлович, доктор філоло-

гічних наук, професор, в.о. ректора Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадсько-
го, м. Київ.

Остапенко Тетяна Анатоліївна, в.о. Гене-
рального директора Національної наукової ме-
дичної бібліотеки України, м. Київ.

Костильолі Вінченцо, доктор медицини/ МД, 
президент Европейської Медичної Асоціації, 
Бельгія.

Поліщук Олександр Іванович, ВООЗ, Євро-
пейське бюро, м. Копенгаген.

Співголови:
Скакун Юлія Володимирівна, кандидат юри-

дичних наук, доцент, Перший проректор Тав-
рійського 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, за-
служений працівник освіти, доктор педагогічних 
наук, професор Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка, директор Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді МОН України.

Добровольська Наталія Анатоліївна, доктор 
психологічних 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 Націо-
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нального університету імені В.І. Вернадського; 
головний позаштатний спеціаліст МОЗ України 
за спеціальністю «Народна та нетрадиційна ме-
дицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з 
народної і нетрадиційної медицини України»; ек-
сперт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних 
засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії на-
ук вищої школи України.

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

Абрамов Сергій Вікторович, кандидат ме-
дичних наук, доцент, ректор Дніпровського ме-
дичного інституту традиційної і нетрадиційної 
медицини.

Андріюк Лук’ян Васильович, доктор медич-
них наук, професор, завідувач кафедри реабілі-
тації і нетрадиційних методів лікування ДВНЗ 
«Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького»; головний позаштат-
ний спеціаліст департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації за 
спеціальністю «Народна та нетрадиційна меди-
цина».

ЧЛЕНИ	ОРГАНІЗАЦІЙНОГО	КОМІТЕТУ:
Абрамов Віктор Васильович, доктор медич-

них 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 ме-
дичних наук, професорка кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський держав-
ний медичний університет», м. Чернівці, академік 
Академії наук вищої школи України.

Горчакова Надія Олександрівна, доктор ме-
дичних наук, професорка кафедри фармакології 
Національного медичного університету ім. О.О. 
Богомольця.

Коваленко Ольга Євгенівна, доктор медичних 
наук, професорка кафедри сімейної медицини і 
амбулаторно-поліклінічної допомоги Національ-
ного університету охорони здоров’я України ім. 
П.Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціа-
ція рефлексотерапії та медичної акупунктури».

Літвінова Лада Іванівна, керівник проекту 
Best Medical Practice, Україна-Бельгія-Велика 

Британія.
Мороз Світлана Михайлівна, доктор медич-

них наук, професор ДМІТНМ.
Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з де-

ржавного управління, професор Національного 
університету охорони здоров’я України ім. П.Л. 
Шупика.

Соколовський Сергій Іванович, кандидат ме-
дичних наук, доцент, проректор з міжнародних 
зв’язків ДМІТНМ.

Скрипнюк Зеновій Дмитрович, доктор біоло-
гічних 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.

НА	ЗАСІДАННІ	16	КВІТНЯ	2021	РОКУ, яке 
розпочалося після реєстрації учасників Конфе-
ренції он-лайн відкрила науково-практичну кон-
ференцію Гарник Тетяна Петрівна, яка надала 
слово для урочистого привітання:

Вінченцо Костильолі, доктор медицини/ МД, 
президент Європейської медичної асоціації, Бель-
гія, який акцентував увагу учасників на важли-
вості наукової співпраці в аспекті розвитку комп-
лементарної медицини.

Літвінова Лада Іванівна – керівник проекту 
BestMedicalPractice, Україна – Бельгія – Велика 
Британія, вітаючи учасників Конференції зверну-
ла увагу присутніх на включення до оздоровчих 
програм у Європі і Україні якісних перевірених 
комплементарних методів, які у Європі, зокрема, 
покриваються страховими компаніями.

Даіва Москевіцієне, завідувачка кафедри 
холістичної медицини та реабілітації факульте-
ту наук про здоров’я Клайпедський університет, 
Клайпеда. Литва інформувала учасників про нау-
ково-методичне забезпечення і співпрацю із ВНЗ 
України, зокрема з Дніпровським медичним інс-
титутом традиційної і нетрадиційної медицини. 

Сюй Мінтан, Гранд-майстер Ци-Гун, профе-
сор Університету ТКМ провінції Гуансі, тримач 
прямої лінії передачі імідж-медицини, заснов-
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ника американського медичного дослідницько-
го інституту «Кундавелл», директор пекінського 
інституту «Кундавелл», директор Міжнародного 
фонду «Мінтан», віце-президент Всесвітнього то-
вариства медичного Ци-Гун побажав всім плідної 
співпраці, залучаючи практики Китайської тради-
ційної медицини в Україні, з якою він тісно спів-
працює, починаючи із середини 90-х років, маю-
чи учнів і послідовників.

Гокхен Айдогду, Голова правління комплемен-
тарної медицини, Туреччина привітав учасників 
з надією на активний розвиток НіНМ в Україні і 
співпрацю із вченими Туреччини.

Наконечний Олександр Григорович, доктор 
фізико-математичних наук професор, Президент 
Академії наук вищої школи, Україна відмітив 
Відділення фундаментальних проблем медицини 
Академії наук вищої школи України, яке приділяє 
велику увагу фундаментальним дослідженням у 
галузі НіНМ, активній участі у наукових заходах, 
публікаціях.

Литвинчук Надія Юхимівна, державний ек-
сперт служби з питань інформаційної безпеки 
апарату, Рада національної безпеки і оборони 
України (РНБОУ) у телефонному режимі при-
вітала учасників наукового зібрання і побажала 
всім організаторам і учасникам розвивати нату-
ральну медицину і інтегрувати у первинну ланку 
охорони здоров’я, забезпечуючи і впроваджуючи 
якісні, ефективні, безпечні і перевірені науково і 
практично методи НіНМ. 

Євтушенко В’ячеслав Вікторович, заступник 
завідувача відділу запитань охорони здоров’я Де-
партаменту гуманітарної та соціальної політики 
Секретаріату Кабінету Міністрів України звернув 
увагу учасників конференції на актуальність те-
матики програми конференції і тих наукових за-
ходів, які проходять за участі ВНЗ України і Єв-
ропи і залученням громадських інституцій.

Вербицький Володимир Валентинович, за-
служений працівник освіти, доктор педагогічних 
наук, професор Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка, директор Національно-
го еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді МОН України як співорганізатор озвучив 
плани на перспективу щодо співпраці з відомими 
вченими і громадською спільнотою над пробле-
мою здоров’я і профілактичних оздоровчих прак-
тик серед молоді, школярів України із залученням 
центру учнівської молоді МОН України.

Терехов Ерік, голова правління Міжнародної 

асоціації комплементарної медицини, Латвія пере-
дав через проректора з міжнародних зв’язків Со-
коловського Сергія Івановича свої вітання і споді-
вання на подальшу співпрацю у галузі НіНМ.

Горова Елла Володимирівна, заступник на-
чальника управління – начальник відділу контро-
лю якості медичної допомоги Управління ліцензу-
вання та якості медичної допомоги МОЗ України 
у телефонному режимі привітала учасників нау-
кового зібрання і побажала всім творчої наснаги.

Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з де-
ржавного управління, професор Національного 
університету охорони здоров’я України, прийняв 
участь дистанційно у телефонному режимі, звер-
нув увагу учасників на належні етичні і юридичні 
питання у проведенні як наукових, так і медичних 
практик при впровадженні методів НіНм.

Абрамов Сергій Вікторович, ректор ДМІТНМ 
і Соколовський Сергій Іванович окреслили акту-
альність ВНЗ у підготовці майбутніх спеціалістів, 
звернувши увагу, що кордони науки і освіти у су-
часному інформаційному просторі розширені і 
доступні. Цю тему продовжив у вітальному слові 
вчений із Німеччини Циганов Віктор Анатолійо-
вич, який упродовж 30 років співпрацює з вчени-
ми України, Європи.

Скакун Юлія Володимирівна, перший про-
ректор Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського, вітаючи учасників нау-
кового зібрання, звернула увагу на роль вчено-
го, ім’я якого носить університет, у становленні 
здоров’я і відношенні до природи як значних оз-
доровчих чинників та впровадженні у ВНЗ нової 
спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» та 
якісного навчання майбутніх спеціалістів як для 
науки, так і для практичної діяльності.

Добровольська Наталія Анатоліївна, доктор 
психологічних наук. доцент, завідувачка кафедри 
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини 
Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського у зверненні до учасників Кон-
ференції, вітаючи усіх представників, наголосила 
на ролі майбутнього молодих вчених, студентів 
у їх зростанні і примноженні наукових і прак-
тичних надбань в ім’я відновлення і збереження 
здоров’я.
МОДЕРАТОРАМИ онлайн засідань були Гар-

ник Тетяна Петрівна, Головаха Марина Олек-
сандрівна і Жукова Людмила Петрівна, які ве-
ли засідання, забезпечуючи сценарій і регламент 
програми.
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НА	ПЕРШОМУ	ПЛЕНАРНОМУ	
ЗАСІДАННІ	(9:45-12:30).

Гарник Т.П., Добровольська Н.А., Євтушен-
ко 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. Скандинавська ходьба як 
ефективна формакінезітерапії.

Марушко Ю.В., Київ. Терапія гострих респіра-
торних захворювань з кашлем у дітей з позицій 
доказової медицини . Обґрунтування фітотерапії 
в педіатрії.

Шитіков Т.О. Клініко-патобіохімічніта іри-
додіагностичні критерії проведення мануальної 
кінезітерапії при післякомоційному синдромі.

Зубицька В.О. Авторська фітотерапія в сучас-
ній оздоровчій практиці лікаря.

Гарник Т.П., Київ. Застосування пробіотиків у 
постковідному періоді.

Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Мацко Н.В., Ма-
гулка І.В., Львів. Додипломна і післядипломна 
освіта за фахом «Народна і нетрадиційна медици-
на» в оздоровчих практиках, медичній реабіліта-
ції. Навчально-методичне забезпечення.

Сюй Мінтан, Китай. Через активациюфизи-
ческоготела, энергетическойсистемы исознания к 
нормализациииммуннойсистемы.

Мощич О.П., Київ. Запалення в практиці пе-
діатрії і сімейної медицини, сучасні можливості 
оптимізації та ефективного лікування.

Вакуленко Д.В., Тернопіль. Актуальність за-
стосування Медичних інформаційних систем, 
«Міжнародної класифікації функціонування, об-
межень життєдіяльності та здоров’я для народної 
медицини на прикладі Китайської образної меди-
цини та Рейки.

Бакалюк Т.Г., Вакуленко Д.В., Лупенко С.А., 
Тернопіль. Актуальність застосування «Міжна-
родної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я» для народної меди-
цини 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 впро-
вадження комплементарних лікувально-оздоров-
чих методів у сучасну медицину: на чому ґрунту-
ються прихильність і недовіра.

Мацишин В.С., Київ. Медитація як інструмент 
розвитку стресостійкості. Види медитацій та від-

мінність за механізмом впливу на організм люди-
ни.

Глоба О.П., Київ. Інформаційна медицина 
та комплементарна реабілітологія в системі за-
ходів профілактики захворювань і відновлення 
здоров’я.

Лисенко Н.І., Україна-Індія. Коронавірусна 
хвороба (COVID-19). Рекомендаціı̈ Аюрведичної 
медицини щодо супроводу хворих і профілактики 
ускладнень.

Чорна Т.В., Київ. Комплексна ігрова кінезіте-
рапія як метод сенсорної інтеграції у дітей із па-
тологією розвитку.

13:00-19:30	 ДРУГЕ	 ПЛЕНАРНЕ	 ЗАСІДАН-
НЯ,	он-лайн	трансляція	(Україна-Литва).

Юдін О.В., Одеса. Інформаційно-енергетична 
структура людини.

Головаха М.О., Скрипнюк З.Д., Київ. Оптимі-
зація навчання електропунктурної діагностики за 
методом Р. Фолля і інформотерапії.

Потоцька С.В., Київ. Іридодіагностика – 
скринінг діагностика захворювань щитоподібної 
залози.

Галян Я.О., Дніпро. Програма самовідновлен-
ня спеціаліста Східної медицини .

Крутов В.В., Київ. Якісне довголіття: шляхи 
досягнення у контексті розвитку інформаційно-
енергетичної медицини.

Анохіна Г.А., Київ. Харчування хворих у пос-
тковідний період.

Осипенко О.Д., Буянов Ю.В., Київ. Вплив і ви-
користання біокосмічних ритмів для профілакти-
ки і лікування психосоматичних захворювань.

Горова Е.В., Київ. Комплементарна/альтерна-
тивна медицина – можливості і перспективи сьо-
годення.

Назарчук І.А., Харків. Гірудотерапія вертеб-
роневрологічних розладів.

Абрамов В.В., Абрамов С.В., Соколовський 
С.І., Дніпро. Проблеми і питання комплемен-
тарної/ альтернативної медицини при підготов-
ці майбутніх спеціалістів. Міжнародний досвід і 
співпраця.

Ковальова О.В., Ковальова А.А., Ковальова 
А.В., Запоріжжя. Інноваційні технології в комп-
лексних програмах реабілітації осіб різних віко-
вих груп та постраждалих в антитерористичній 
операції.

Маляренко Ю.О., Ковальова А.А., Ковальова 
А.В., Галустян А. Запоріжжя. Сучасні методики 
відновлення хребта.
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Пущина І.В., Ковальова А.А., Ковальова О.В., 
Запоріжжя. Інноваційні технології викладання у 
Технічному університеті за фахом «Фізична тера-
пія. Ерготерапія».

Волков А.Д., Ковальова А.В., Ковальова О.В., 
Кошля О.В., Запоріжжя. Сучасні системи у комп-
лексному лікуванні і реабілітації осіб після трав-
ми у тому числі – спортивної.

Жукова Л.П., Войтенко А.В., Київ. Погляд на 
комплементарну медицину в Україні і світі.

Таран Г.І., Губенко В.П. Дніпро. Київ. Значен-
ня фізичних факторів у формуванні м’язево-ске-
летних порушень у віковому аспекті

Євтушенко Т.В., Дніпро. Методи комплемен-
тарної медицини у лікуванні хронічних захворю-
вань.

Таран Г.І., Сидоренко С.В., Волошин С.Є., 
Бовшик К.О., Дніпро. Мануальна терапія, як ос-
нова лікування пологової травми хребта і реабілі-
тації у дітей з ДЦП.

Юдін О.В., Одеса. Дистанційна діагностика і 
корекція функціональних систем людини на різ-
них відстанях.

Мацко Н.В., Грабоус О.В., Львів. Застосуван-
ня ефірних олій в лікарській практиці.

Лабінський П.А., Львів. Апітерапевтичні ме-
тоди в комплексному лікуванні пацієнтів з функ-
ціональними розладами біліарного тракту.

Грабоус О.В., Мацко Н.В., Львів. Су Джок аку-
пунктурата реабілітація постінсультних розладів.

Пленарні	 засідання,	майстер-класи,	семіна-
ри,	лекції	он-лайн	16-17.04.2021	р.

Науковий захід було проведено дистанційно 
(онлайн) наблизили до робочих місць, до студен-
тів, а також до молодих і зрілих практикуючих 
фахівців! 

Презентація	 компаній	 і	 технологій:	 обмін	
інформацією.

17.04.2021	Майстер-клас,	Конференційна	за-
ла	 Таврійського	 Національного	 університету	
імені	В.І.	Вернадського	10:00-16:55.

Скачко Б.Г., Київ. Особливості приготування 
багатокомпонентних зборів із лікарських рослин 
у періоді післяковідної реабілітації.

Земна Н.П., Київ. «Зелена планета» і 
здоров’я.

Жукова Л.П., Київ. Комплементарна медици-
на: біоенерого-інформаційні методики діагности-
ки.

Галян Я.О., Дніпро. Вправи для системи від-
новлення і захисту спеціалістів Східної медици-
ни.

Федорич О.В., Київ. Техніка безконтактної 
корекції положення хребта і тазу методами «Ци-
Гун».

Парахін А.І., Київ. Остеопатія.Мануальна те-
рапія у практиці лікаря.

Крамар Е.Д., Київ. Біоінформаційна активність 
ароматичних олій у професійній ароматерапії.

Назарчук І.А., Харків. Гірудотерапія в невро-
логічній і загально-соматичній 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 під-
бір натуропатичних засобів при неускладненій 
легкій формі перебігу COVID-19 та на етапі ме-
дичної реабілітації.

Євтушенко І.П., Київ. Застосування трансо-
вих 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 після-
комоційного синдрому методам мануальної кі-
незітерапії.

Яковчук М.С., Київ. Авторські методики оздо-
ровлення. Причини, наслідки, лікування.

Мацишин В.С., Київ. Діагностика функціо-
нального стану методом кардіоінтервалограми для 
оцінки ефективності аюрведичного лікування.

Алексеєнко С.І., Мелітополь. Комплементарна 
/ альтернативна медицина. Універсальна програ-
ма відновлення психічного і фізичного здоров’я 
в лікуванні, профілактиці і попередженні захво-
рювань.

14:00-16:30	 СТЕНДОВІ	 ДОПОВІДІ	 (ОН-
ЛАЙН)	16.04.2021	року

Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Дорошенко 
А.І., Савченко Н.В., Київ.Рослинні засоби народ-
ної медицини в клінічній практиці.

Назарчук І.А., Харків. Гомеопатія і конститу-
ціональний підхід в оптимізації психоемоційного 
стану хворих із вертебрологічними розладами.

Філіппов Ю.О., Євтушенко Т.В., Дніпро. По-
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дагра. Варіанти лікування сучасної і альтернатив-
ної медицини.

Герасимець І.І., Л.С. Фіра, Тернопіль. Зміни 
цитокінового профілю в організмі щурів при ек-
спериментальному гострому гепатиті та після за-
стосування густого екстракту з грибів майтаке.

Мельник А.І. Дубно, Рівненська обл. Калібра-
тор 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. Ран-
ній рак шлунку: діагностика, лікування і про-
філактика.

На сьогоднішній день Всеукраїнська громад-
ська організація «Асоціація фахівців народної і 
нетрадиційної медицини України» (далі – Асо-
ціація) та організатори наукових заходів: МОН 
України, Таврійський національний університет 
ім. В.І. Вернадського, Національний еколого-на-
туралістичний центр учнівської молоді МОН Ук-
раїни, Національна наукова медична бібліотека 
України, Львівський національний медичний уні-
верситет ім. Данила Галицького, Академія наук 
вищої школи, Відділення фундаментальних про-
блем медицини, Дніпровський медичний інститут 
традиційної і нетрадиційної медицини, ТОВ «На-
уково-дослідний інститут інформаційної медици-
ни», Київ, ТОВ «Академія натуральної і компле-
ментарної медицини, Київ» приділяли особливу 
увагу професійному навчанню і перепідготовці 
фахівців з комплементарної/альтернативної (на-
родної і нетрадиційної) медицини (далі – КМ), що 
знайшло відображення в тематиці даної Конфе-
ренції. Доробок науковців різних куточків Украї-
ни та світу представлений у доповідях пленарних 
засідань, майстер-класах, стендових доповідях, 
дискусіях.

16-17	 квітня	 2021	 року	 в	 м.	 Києві,	 за	 адре-
сою	 вул.	 Льва	 Толстого,	 7	 і	 Джона	 Маккей-
на,	 33	 відбулася	 Конференція	 з	 міжнародною	

РЕЗОЛЮЦІЯ

Конференції з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів
	«АКТУАЛЬНІ	ПИТАННЯ	КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/	АЛЬТЕРНАТИВНОЇ		МЕДИЦИНИ	

В	ОЗДОРОВЧИХ	ПРАКТИКАХ»
16-17	квітня	2021	р.

участю,	 залученням	 молодих	 вчених,	 студен-
тів	 «АКТУАЛЬНІ	ПИТАННЯ	КОМПЛЕМЕН-
ТАРНОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ	 МЕДИЦИНИ	 в	
ОЗДОРОВЧИХ	 ПРАКТИКАХ»	 (далі – Конфе-
ренція), у якій взяли впродовж двох днів онлайн 
участь понад 180 учасників, заслухали до 70осіб, 
які донесли інформацію до учасників у вигляді 
доповідей, семінарів, майстер-класів: фахівці 
КМ, первинної ланки охорони здоров’я, науковці, 
викладачі вищих навчальних медичних і педаго-
гічних закладів, практичні лікарі, психологи, ре-
абілітологи, молоді вчені, студенти, а також нау-
ковці інших вищих навчальних закладів України, 
близького і далекого зарубіжжя.

 Науковці і фахівці у галузі КМ на майданчи-
ках у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, 
Одесі, підготували свої напрацювання і предста-
вили їх шляхом використання онлайн-технологій 
(ZOOM-платформа матеріали Конференції викла-
дені https://youtu.be/Rz8JF5YJX1Q). 

Адреси	площадок	в	Україні:
Київ	– вул. Льва Толстого, буд. 7, Джона Мак-

кейна, 33.
Львів – проспект Червоної Калини, буд. 68, 4 

міська клініка, 7-й поверх, аудиторія кафедри.
Дніпро – вул. Тітова, буд.10, аудиторія.
Харків – кафедра сімейної медицини ХМАПО.

19:00-19:30	ЗАКЛЮЧНЕ	
ПЛЕНАРНЕ	ЗАСІДАННЯ

19:00-19:30	 –	 Обговорення	 доповідей.	 Дис-
кусії.	Звіти	головуючих	на	засіданнях.

19:35-19:50	 –	 Ухвалення	 резолюції	 Конфе-
ренції	(додається	до	звіту).

Вручення	 сертифікатів,	 посвідчень	 –	 всім	
учасникам	були	розіслані	Новою	поштою	

19:55-20:00	–	Урочисте	закриття	Конференції.
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Запоріжжя	 – вул. Жуковського, буд 64, 1-й 
корпус, третій поверх, аудиторія 320.

Одеса – вул. Сахарова, буд. 1б, 2-й поверх ме-
дичний центр Янко-Медіком.

Міжнародна участь представлена майданчи-
ками і учасниками з	Литви,	Латвії,	Німеччини,	
Бельгії,	Туреччини.

Було розглянуто багато аспектів і проблемних 
питань підготовки фахівців з КМ (НіНМ), фізич-
ної терапії, ерготерапії. – від навчальних програм, 
методичного забезпечення до технічних засобів, 
міжнародного досвіду для різних напрямків і на-
родної та нетрадиційної медицини, зокрема фіто-
терапії, ароматерапії, гомеопатії, рефлексотера-
пії, апітерапії, гірудотерапії, Аюрведи Китайської 
традиційної і Тібетської медицини, інформаційної 
медицині, біорезонансних технологій, нутріціо-
логії в аспекті сучасної проблематики – поширен-
ня COVID-19.

Представлені доповіді та практичні майстер-
класи означили ефективність методів аромате-
рапії, фітотерапії, апітерапії, гірудотерапії та 
Аюрведи, Китайської традиційної медицини при 
різних захворюваннях, зокрема і при COVID-19.

Обговорені питання методології технічного 
забезпечення різних методів КМ (НіНМ) у ком-
плексній, превентивній терапії і медичній та фі-
зичній реабілітації, у тому числі і в постковідних 
станах.

Обговорені питання якості додипломної та піс-
лядипломної освіти фахівців, методів контролю 
рівня знань.

У зв’язку з цим, учасники науково-практичної 
Конференції з міжнародною участю, залученням 
молодих вчених, студентів «АКТУАЛЬНІ ПИ-
ТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ/АЛЬТЕРНА-
ТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В ОЗДОРОВЧИХ ПРАК-
ТИКАХ» пропонують:

1. Надалі впроваджувати методи комплемен-
тарної/альтернативної (НіНМ) у первинну ланку 
охорони здоров’я, медичну і фізичну реабілітацію 
шляхом подальшого включення у програми ВНЗ 
додипломної та післядипломної освіти України;

2. Враховуючи сучасний стан тимчасових ка-
рантинних заходів, рекомендувати осередкам 
Асоціації фахівців з НіНМ застосовувати для ро-
боти онлайн-технології з метою активізації спів-
праці;

3. Поінформувати фахівців щодо наявних 
онлайн-курсів, семінарів, курсів підвищення 
кваліфікації, методичних посібників, у тому чис-

лі через сайт і осередки НіНМ.
4. На основі матеріалів конференції ВНЗ підго-

тувати інформаційні листи, методичні рекоменда-
ції за тематикою «Оздоровчі практики для різних 
вікових груп населення».

5. Навчальні напрацювання, програми, мето-
дичне забезпечення систематизувати та надати 
інформацію більш доступною через розміщення 
на електронних носіях (сайтах) ВМНЗ;

6. Надалі активно розширювати міжнародне 
співробітництво ВГО «Асоціація фахівців з на-
родної та нетрадиційної медицини України», ка-
федр, установ та вищих навчальних закладів.

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

Обговорено та прийнято на заключному пле-
нарному засіданні Конференції з міжнародною 
участю, залученням молодих вчених, студентів 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕМЕНТАР-
НОЇ/АЛЬТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ОЗДО-
РОВЧИХ ПРАКТИКАХ» 17 квітня 2021 р. одно-
голосно.

МОДЕРАТОРИ:
В.о. ректора Таврійського національного уні-

верситету імені В.І. Вернадського, доктор філо-
логічних наук, професор – В.П.Казарін.

В.о. Генерального директора Національної науко-
вої медичної бібліотеки України – Т.А.Остапенко.

Президент Європейської Медичної Асоціації, 
Бельгія, доктор медицини/МД – Костильоли	 Він-
ченцо.

Перший проректор Таврійського національно-
го університету імені В.І. Вернадського, кандидат 
юридичних наук, доцент – Ю.В.Скакун.

Президент Академії наук вищої школи України, 
д. фізико-матем. н., професор – О.Г.Наконечний.

Директор Національного еколого-натураліс-
тичного центру учнівської молоді МОН України, 
заслужений працівник освіти, доктор педагогіч-
них наук, професор Київського національного уні-
верситету ім. Т. Шевченка – В.В.Вербицький.

Завідувач кафедри фізичного виховання, спор-
ту і здоров’я людини Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського, доктор пси-
хологічних наук, доцент – Н.А.Добровольська.

Президент ВГО «Асоціація фахівців з народ-
ної і нетрадиційної медицини України»; професор 
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кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 
людини Таврійського національного університе-
ту імені В.І. Вернадського; головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «На-
родна та нетрадиційна медицина»; експерт комісії 
з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ 
МОЗ України; академік Академії наук вищої шко-
ли, Україна д. мед. н., професор – Т.П.	Гарник.

Завідувачка кафедри холістичної медицини та 
реабілітації факультету наук про здоров’я, Клай-
педський університет, Клайпеда, Литва, доктор 
медицини/ МД, професор – Даіва	Москевіцієне.

Ректор Дніпровського медичного інституту 
традиційної і нетрадиційної медицини, к. мед. н., 
доцент – С.В.	Абрамов.

Зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів 
лікування ДВНЗ «Львівський національний медич-
ний університет ім. Данила Галицького»; головний 
позаштатний спеціаліст департаменту охорони 
здоров’я Львівської обласної державної адмініст-
рації за спеціальністю «Народна та нетрадиційна 
медицина» д. мед. н., професор – Л.В.	Андріюк



Шановні	колеги,	студенти	та	друзі!
Редколегія і редакція журналу вітає вас

ЗІ	СВЯТОМ	ХРИСТОВОГО	ВОСКРЕСІННЯ!

Щиро бажаємо здоров’я, Вам і Вашим сім’ям,
благополуччя, процвітання, віри в найкраще, 

любові, миру, щастя Вашому дому, радості та 
достатку, а в душі – гармонії та спокою!


