
 

              Науково-практична конференція з міжнародною участю до 

                25-річчя народної медицини в Україні та 25-річчя 

                заснування    ПВНЗ «Київський   медичний університет УАНМ» 

«РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В 

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ»  
ОРГАНІЗАТОРИ 

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» 
Відділення фундаментальних проблем медицини 

 Академії наук вищої школи України 
Національна наукова медична бібліотека України 

Український центр наукової медичної інформації та  
патентно – ліцензійної роботи МОЗ України 

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» 
 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 Оргкомітет  Науково-практичної  конференції  з міжнародною участю до 25-річчя 

народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет 

УАНМ» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії» (далі - Конференція) має 

честь запросити Вас взяти участь у роботі наукового заходу 21 квітня 2017 року (9:00-18:00), 
який внесено до "Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2017 р. МОЗ та НАМН України".  

           Ми будемо раді вітати Вас як доповідачів, так і у якості слухачів за адресою: м Київ, 

вул. Льва Толстого, 7, у конференційній залі Національної наукової медичної бібліотеки 

України. Учасники матимуть можливість  прослухати  доповіді,  відеопрезентації,  задати 

запитання та взяти участь в обговорені. 

 Мета Конференції – підбиття підсумків розвитку народної і нетрадиційної медицини 

(НіНМ) в Україні, як цілого медичного спрямування, так і окремих методів і практик; 

актуальні питання стратегії і концепції розвитку  комплементарної,  альтернативної  (НіНМ) 

медицини у клінічній практиці; результати проведених фундаментальних досліджень, їх 

впровадження у первинну ланку охорони здоров’я та навчально-методичне забезпечення у 

підготовці фахівців і цілителів. 

      З найкращими побажаннями – Оргкомітет 

ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Підсумки 25-річного розвитку народної медицини в Україні відповідно до основних 

напрямів, запропонованих у «Стратегії ВООЗ з народної медицини  на 2014-2023 роки». 



.  

. 

2. Концепція і програма розвитку НіНМ  в Україні  у зв’язку із реформуванням системи 

охорони здоров’я. 

3. До 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» - досвід 

викладання методів НіНМ студентам і лікарям. 

4. Сучасна структура НіНМ, правові та юридичні основи. 

5. Науково-методичне обґрунтування щодо застосування методів НіНМ у комплексній, 

превентивній терапії та медичній реабілітації. Доказова медицина. Медицина стандартів. 

6. Проблеми якісної освіти фахівців. Стандарти контролю якості освіти. Інтегрування 

методів  НіНМ у навчальний процес  додипломної та післядипломної освіти та первинну 

ланку охорони здоров’я. 

7. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах соціально-

економічних проблем в Україні. Фармако-економічне обґрунтування застосування 

засобів та методів НіНМ. 

8. Реалії фарміндустрії та НіНМ в контексті концепції охорони здоров’я. 

9. Фармакогнозія та фітотерапія: досвід викладання і застосування у медичній практиці. 

10. Гомеопатія: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони здоров’я. 

11. Остеопатія, мануальна терапія: досвід  викладання і застосування у медичній практиці. 

12. Аюрведа і тібетська медицина: адаптація до сучасних реалій в Україні. 

13. Китайська традиційна медицина. Реалії і перспективи сьогодення. 

14. Іридодіагностика – експрес та скринінг-діагностика у повсякденній практиці лікаря 

15.  Ароматерапія та фітоергономіка. 

16. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування у медичній практиці. 

17. Інформаційна гігієна у сучасному світі. 

18. Електропунктурна діагностика та інформодіагностика: досвід викладання і впровадження 

у первинну ланку охорони здоров’я.  

19. Цілительство: нормативно-правові аспекти урегулювання цілительства в Україні та світі. 

20. Питання деонтології та лікарської етики  у сфері НіНМ 

21. Актуальні питання та перспективи громадських організацій - асоціацій. Концепція 

охорони здоров’я.  

 

РОЗДІЛИ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ,  що  розглядатимуться  у  

межах Конференції: 

• Фітотерапія, ароматерапія. 

•  Апітерапія, гірудотерапія. 



•  Аюрведа, традиційні системи детоксикації, традиційні системи харчування. 

•  Інформаційна  медицина.  Біорезонансна  терапія. 

•  Гомеопатія. 

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

•  Акупунктура,  рефлексотерапія,  су-джок  терапія. Електропунктурна діагностика. 

•  Китайська традиційна медицина. 

• Психологічна підтримка фахівцями НіНМ. 

 

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

▪  Усна доповідь з можливістю презентації в Power Point. 

▪  Презентація компанії. 

▪  Учасник. 

▪  Публікація тез, статей. 

    Заочна участь. 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Матеріали Конференції будуть надруковані у збірнику та на сторінках фахового науково-

практичного журналу «Фітотерапія. Часопис» згідно стандартів та рекомендацій ВАК МОН 

України до наукових статей. 

ТЕЗИ подаються за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали та 

прізвища авторів, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, 

характер проведеного лікування, його наслідків, тощо і висновок щодо доцільності 

практичного використання набутого досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання 

на літературні джерела необов’язкове. Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та 

які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватись не будуть. 

 

ОПЛАТА: 

1.  Публікація тез платна. Вартість для учасників з України та країн СНД – 150 грн., іноземцям 

–100 $ за 1800 знаків (одна сторінка). 

2. Оргвнесок для учасників з України та країн СНД – 350 грн., для іноземців – 250 $. 

3. Оплату  за  участь  у  Конференції  (оргвнесок) та публікацію тез або статті переказувати на 

розрахунковий рахунок до 01 квітня 2017 р.: 

 

Одержувач платежу: 

 

ВГО «Асоціація фахівців 

з народної і нетрадиційної 

медицини України» 



Адреса: 

 

м. Київ, вул. Горлівська, 124, 

тел.: (050) 353-03-26 

Реквізити: 

 

Р/р 26002000021880 

в ПАТ «УКРСОЦБАНК», м. Київ 

МФО 300023 

 

Ідентифікаційний код 

 

33443640 

 

 

 

ТЕРМІНИ: 

Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату вартості публікації до 25 березня 2017 року, 

надішліть, будь ласка, 

на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

м. Київ, вул. Льва Толстого, 7 

Національна наукова медична бібліотека України 

станція метро «Льва Толстого». 

ОФІЦІЙНІ МОВИ Конференції: 

українська, англійська, російська.  

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доповідь: 

• усна – до 15 хв. 

• презентація компанії, дискусія – до 5 хв. 

СЕРТИФІКАТИ щодо балів, які  враховуються  при  проходженні  ПАЦ, (Конференція 

внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ 

України та УкрІНТЕІ  №299 від 22.06.2016 р., які проводитимуться у 2017 році), будуть видані 

після завершення Конференції або надіслані поштою на вказані адреси для листування в 

анкетах учасника. 

МАТЕРІАЛИ ПУБЛІКАЦІЙ будуть видані у процесі реєстрації у дні участі, або вислані 

поштою при заочній формі участі. 

Реєстрація  учасників  за  адресою  проведення  

Конференції 21.04.2017 р. – 09:00-09:55. 

 Регламент проведення Конференції за додатковою програмою: 



10:00-12:30 – І Пленарне засідання. 

12:35-13:00 – перерва, кава. 

13:05-15:00 – ІІ Пленарне засідання  

15:05-15:15 – перерва 

15:20-17:30– III Пленарне засідання 

17:30-17:55 – дискусії, прийняття Резолюції, вручення сертифікатів учасника та нагород 

18:00 – закриття Конференції 

 

 

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 
Кафедра – (044) 560-88-27 Матюшко Наталія Миколаївна 

+38 (050) 351-80-50 Головаха Марина Олександрівна 

+38 (050) 581-18-91 Козименко Тамара Миколаївна 

+38 (050) 352-28-40 Гарник Кирило Володимирович  
 

ААннккееттаа  ууччаассннииккаа  ННауково-практичної  конференції  з міжнародною участю до  

 25-річчя народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний 

університет УАНМ» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії»  

 

ППррііззввиищщее        ___________________________________________________ 

ІІмм’’яя          ___________________________________________________ 

ППоо  ббааттььккооввіі        ___________________________________________________ 

ННааууккооввиийй  ссттууппіінньь      ___________________________________________________ 

ВВччееннее  ззвваанннняя        ___________________________________________________ 

ППооссааддаа          ___________________________________________________ 

ННааззвваа  ооррггааннііззааццііїї//ууссттааннооввии    ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Тема доповіді  (тези, стаття)    ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Співавтори    _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



Електронна адреса та поштова адреса 

   для переписки                            _____________________________________________________ 

Контактний телефон   _____________________________________________________ 

Форма участі у Конференції:  

� усна доповідь 

� презентація стенда 

� вільний слухач 

� майстер-клас 

� заочна участь 

� публікація 

 

             Технічні засоби презентації 

� мультимедійний проектор 

 

Дата «____» ____________ 2017    _______________ підпис 

 

Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail:  phitotherapy.chasopys@gmail.com 

Інформація на сайті www:uanm.org.ua                                                                                                                                

                                                                                                                          Оргкомітет 

mailto:phitotherapy.chasopys@gmail.com

	Просимо надсилати заповнену анкету на e-mail:  phitotherapy.chasopys@gmail.com

