ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
КИТАЙСЬКОЇ ОБРАЗНОЇ МЕДИЦИНИ
Місце проведення: Санаторій «Біла акація».
Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 59.
Цілі форуму: обмін досвідом, популяризація китайської образної
медицини, дискусії і обговорення актуальних питань.
Основні тематичні напрями Форуму: Китайська образна медицина.
Традиційна китайська медицина. Чжун Юань цигун. Науковий напрям
теоретичних та прикладних досліджень Китайської образної медицини та Чжун
Юань цигун.
Організатор форуму: Громадська організація “Асоціація китайської образної
медицини України” http://cima.org.ua
Партнери форуму: Міжнародний Благодійний Фонд «Мінтан» (Київ), Міжнародний
науково-дослідний Інститут «Kundawell» (Пекін), Wellness-центр «Kundawell»
(Одеса), учбово-оздоровчий центр «Дао» (Одеса), проект «АРТ-Цигун» (Одеса), ГО
«Академія цигун і східних практик» (Одеса), Центр «Цигун Лайф» (Київ),
Дніпровська обласна громадська організація «Чжун Юань Цигун» (Дніпро),
Громадська організація «Центр Чжун Юань цигун» (Тернопіль), Харківська обласна
громадська організація «Асоціація Чжун Юань Цигун» (Харків).
Мови: українська, англійська, російська
ПРОГРАМА ФОРУМУ:
6 квітня 2019 рік
09:00 – 10:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ.
10:00 – 11:00 ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ.
11:00 – 13:00 ФОРУМ
«Розвиток китайської образної медицини в Україні». Летягін Дмитро – Голова
правління ГО «Асоціація КОМ України» (м. Київ).
«Методологія видобування та концептуального аналізу знань згідно із
аксіоматико-дедуктивною стратегію для потреб онтологічного моделювання та
побудови наукової теорії китайської образної медицини». Лупенко Сергій
Анатолійович – заступник голови правління ГО «Асоціація КОМ України», доктор
технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, іміджтерапевт, інструктор Чжун Юань цигун (м. Тернопіль).
«Застосування китайської образної медицини для корекції тиреотоксикозу і
аутоімунного тиреодиту, пацієнтів з ВІЛ інфекцією». Летягіна Олександра – іміджтерапевт III рівня, інструктор Китайської образної медицини, інструктор Чжун
Юань цигун, керівник центра «Цигун Лайф» (м. Київ).

«Інформаційні причини аутоімунних захворювань». Босько Валентина –
Міжнародний майстер-тренер позитивної психотерапії; керівник учбово оздоровчого центру «Дао», Одеса – представництво Всесвітньої Асоціації
Позитивної Психотерапії (WAPP), представництво Українського інституту
позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту (УІПП); член Всесвітньої
Асоціації Позитивної Психотерапії; дійсний член реєстру психотерапевтів України
(УСП); імідж-терапевт, інструктор Чжун Юань цигун (м. Одеса).
13:30 – 15:00 ПЕРЕРВА
15:00 – 16:00 НАУКОВІ ТА ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
«Структура протоколу клінічних випробувань в китайській образній медицині».
Павлишин Андрій Володимирович – лікар-хірург, кандидат медичних наук, доцент
кафедри хірургії №2, кращий винахідник Тернопільської області (2008, 2015 рр.),
лауреат премії імені І. Пулюя, керівник патентно-інформаційного відділу
Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського,
Заслужений винахідник України (м. Тернопіль).
«Методи та засоби видобування знань для формування контенту системи
електронного навчання в китайській образній медицині». Оробчук Олександра
Романівна – аспірант кафедри комп’ютерних систем і мереж Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль).
«Концептуальний аналіз поняття «Образ» як фундаментальної полісемантичної
категорії китайської образної медицини». Лупенко Сергій Анатолійович –
заступник голови правління ГО «Асоціація КОМ України», доктор технічних наук,
професор, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя, імідж-терапевт,
інструктор Чжун Юань цигун (м. Тернопіль).
16:00 – 17:30 ПЕРЕРВА
17:30 – 20:00 МАЙСТЕР-КЛАСИ
«Посилення роботи імунної системи методами китайської образної медицини» –
Летягіна Олександра (м. Київ).
«Відновлення внутрішньої комунікації – налагодження контакту з Внутрішньою
Дитиною» – Босько Валентина (м. Одеса).
«Різні техніки постанови банок в традиційній китайській медицині» – Сюй Сяотен
(співробітник дослідницького відділення Інституту «KUNDAWELL» (м. Пекін),
дослідник традиційних методів масажу, лікар традиційної китайської медицини за
фахом масаж і акупунктура, фахівець з оздоровчої гімнастики Бадуан Цзин (Вісім
шматків парчі) і І-Дзинь-Дзин (м. Одеса).
«Робота з тілом». Матяш Ольга (м. Ростов-на-Дону).

7 квітня 2019 рік
09:00 – 10:30 ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
11:00 – 13:00 ФОРУМ
«Емоції в традиційній китайській медицині». Кім Павло – рефлексотерапевт,
фахівець з традиційної китайської медицини, учень майстра Лі, імідж-терапевт
(м. Київ).
«Інформаційні проблеми душі». Матяш Ольга Владиславівна – лікар-невролог,
психолог, імідж-терапевт 4 рівня, інструктор ЧЮЦ, фахівець ТКМ, майстер Рейкі
(м. Ростов-на-Дону).
«Психосоматичні і оздоровчі ресурси скандинавської ходьби». Бабін Іван –
PhD, тренер міжнародної федерації скандинавської ходьби (ONWF), автор
наукових статей та підручника з валеології. Інструктор з Ушу (Наньцюань).
Керівник Nordic Walking Club. У практиці ЧЮЦ з 2017 року (м. Одеса).
Співдоповідач Ликова Вікторія – PhD, доцент кафедри теорії і методики
практичної психології ПНПУ, психолог, соматичний психотерапевт, член
Української Спілки Психотерапевтів. Керівник Психолого-освітньої майстерні
«ЯБЛУКО». У практиці ЧЮЦ з 2017 року (м. Одеса).
13:00 – 15:00 ПЕРЕРВА
15:00 – 17:30 МАЙСТЕР-КЛАСИ
«Як профілактично методами цигун та китайської образної медицини уникнути
пухлинних захворювань». Нестеренко Лариса (м. Москва).
«Робота з дихальною системою і емоціями методами АРТ–Цигун». Лігвінська Зоя
(м. Одеса).
«Постановка голок в інформаційні точки на голові». Кім Павло (м. Київ).
«Як потрапити в стан «Я є», займаючись Чжун Юань Цигун». Матяш Ольга (м.
Ростов-на-Дону).
«Скандинавська ходьба як цілісна оздоровча практика». Бабін Іван (м. Одеса).
17:30 – 19:00 ФОРУМ
«Застосування методів китайської образної медицини при пухлинних
захворюваннях». Нестеренко Лариса – імідж-терапевт 3 рівня, керівник клуба
«Москва-цигун», письменник (м. Москва).
«Робота з дихальною системою із емоційним станом пацієнта методами
китайської образної медицини та АРТ-Цигун». Лігвінська Зоя – інструктор Чжун
Юань цигун, імідж-терапевт, автор методики АРТ-Цигун, Арт-терапевт, член Східно-

Української Асоціації Арт-Терапії, cпеціаліст Рейкі, представник ГО «Асоціація
китайської образної медицини України» із закордонних зв’язків і партнерства (м.
Одеса).
«Випадки зцілення і нове бачення китайської образної медицини». Матяш Ольга
Владиславівна – лікар-невролог, психолог, імідж-терапевт 4 рівня, інструктор
ЧЮЦ, фахівець ТКМ, майстер Рейкі (м. Ростов-на-Дону).
19:00 – 20:00 ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ.

