
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій,  

які проводитимуться у 2021 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

У рамках конгресу 
 

 
VI Міжнародна науково-методична конференція: 

Школа Капралова «Форум маcажних і SPA-реабілітаційних технологій» 
 

Дата та час проведення: 27 травня 2021року, 13.00-15.00 

Місце проведення: 
зал № 9,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київська обл., с. Березівка, вул. Амстердамська, 1 

Організатор: 

 

 

 

 

 

За підтримки: 

 

      
Кафедри Фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика 
 

 

Партнери:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Медіа-партнери:        
 

 

 



 

ПРОГРАМА* 
 

Модератор та ведучий: к.н.ф.в.с. Капралов С.Ю. 

Співведуча: Галдецька І.В. 

 

Доповідь та майстер-клас: «Прикладна психосоматична реабілітація. Традиції давньої Індії, Китаю, 

Європи»  

Разумовський К.В. 
 

Доповідь: «Корекція функціонального стану стопи молодших школярів з використанням засобів 

фізичної реабілітації за авторською методикою» Шестак І.Ю. 
 

Доповідь та майстер-клас: «SPA-класика Капралова. Тандем масаж від чемпіонів України, країн СНД, 

Європи та світу»  

Капралов С.Ю., Галдецька І.В., Нестеренко (Капралова) О.С. 

 

Доповідь та майстер-клас: «Авторська методика застосування голчастих аплікаторів Капралова і Ляпко в 

масажних та SPA-реабілітаційних програмах при корекції фігури»  

Капралов С.Ю., Галдецька І.В., Нестеренко (Капралова) О.С. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Вогненний масаж при бронхіті»  

Мельник К.В. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Авторська методика застосування «Су-Джок» терапії в екстремальних 

випадках»  

Капралов С.Ю. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Хіджама і остеокінезис в капіляротерапії»  

Андржієвська М.О. 
 

Доповідь: «Природні мінерали – перша лінія оборони при різних негативних атаках на організм в нинішній 

час»  

Борисенко Л.М. 
 

Відео-ролики про результати авторських методик в масажних і SPA-реабілітаційних технологіях 

 

В якості моделей запрошені видатні спортсмени, відомі музиканти, артисти, які застосовують авторські 

методики Капралова. 
 

Аматорські фото і відеозйомки заборонені! 
 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна після узгодження з організатором конференції та 

вступу в цю групу, та на сторінку: 

http://facebook.com/groups/clubkapralova 

https://www.facebook.com/c.kapralov   
 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 

СПІКЕРИ 

 

Модератор Капралов С.Ю. 

к.н.ф.в.с., академік та доктор наук СПА-реабілітації Світової Медичної 

Академії, академік та віце-президент «Міжнародної академії культури, безпеки, 

екології та здоров’я», керівник відділу класичного і етнічного масажу, банних 

та SPA-реабілітаційних технологій в «Асоціації фахівців зі спортивної 

медицини та лікувальної фізкультури України», організатор і модератор більше 

50 конференцій, форумів та практикумів, міжнародний експерт, організатор і 

голова організаційного комітету, почесний та головний суддя понад 70 

українських і міжнародних чемпіонатів, підготував понад 200 номінантів та 101 

переможця з класичного, спортивного, лікувального, тандем, SPA-

реабілітаційного, банного, хамам і Wellness масажу України, країн СНД, 

Прибалтики та світу, автор спецкурсу «Фізична реабілітація спортсменів високого класу» в ІФК СумДПУ 

ім. А.С. Макаренко, автор і керівник курсів підвищення кваліфікації з лікувального та спортивного масажу 

для масажистів футбольних команд під егідою Федерації футболу України 2004-2019 р.р., доповідач понад 

300 наукових, SPA-реабілітаційних, банних, Wellness форумів і конференцій, переможець конкурсу 

«Класичний масаж» та срібний призер I Міжнародного чемпіонату з Велнес-масажу (2007), переможець 

http://facebook.com/groups/clubkapralova
https://www.facebook.com/c.kapralov


всеукраїнського конкурсу з футболу та міжнародного журналу з лікувального туризму «DoctorGEO & 

DoctorSPA» на титул «Кращий науково-методичний та навчально-практичний центр в Україні», «Провідний 

спеціаліст-універсал» і «Кращий викладач-універсал» зі спортивних, банних, масажних та SPA-

реабілітаційних технологій та нетрадиційних методів оздоровлення, «Банний та хамам SPA-реабілітолог», 

автор понад 450 масажерів та голчастих аплікаторів, понад 330 наукових і журнальних публікацій, 8 

методичних посібників, учасник радіо- і телевізійних програм з різних оздоровчих напрямків. 

 

Помічник модератора Галдецька І.В. 
масажист-реабілітолог, провідний викладач і переможець конкурсу «Центр Капралова» 

на звання «Кращий випускник десятиліття», срібний призер всеукраїнського конкурсу 

з футболу та міжнародного журналу з лікувального туризму «DoctorGEO & 

DoctorSPA» на титул «Провідний спеціаліст-універсал» та «Кращий викладач-

універсал» зі спортивних, банних, масажних та SPA-реабілітаційних технологій і 

нетрадиційних методів оздоровлення, заступник керівника відділу класичного та 

етнічного масажу, банних і SPA-реабілітаційних технологій в «Асоціації фахівців зі 

спортивної медицини та лікувальної фізкультури України», викладач курсів 

підвищення кваліфікації зі спортивного та лікувального масажу для масажистів ФФУ 

під керівництвом Капралова С.Ю., співорганізатор і помічник Капралова С.Ю. в понад 

60 конференцій, форумів, практикумів та чемпіонатів, доповідач понад 150 наукових, 

SPA-реабілітаційних, банних і Wellness практикумів, форумів та конференцій, 31 кратний номінант, призер і 

переможець чемпіонатів, суддя, міжнародний експерт з класичного, лікувального, спортивного, тандем, 

банного, хамам та SРА-реабілітаційного масажу України, країн СНД, Прибалтики та світу, «Банний та 

хамам SPA-реабілітолог», член професійної «Асоціації фахівців вісцеральних практик», співавтор понад 40 

наукових та журнальних публікацій, учасник телевізійних програм з різних оздоровчих напрямків. 

 

Андржієвська М.О. 

доповідач наукових, SPA-реабілітаційних і Wellness практикумів, форумів та 

конференцій, доктор інтегративної медицини, викладач «Центр Капралова» та 

Європейського інституту природничо-наукових досліджень і дистанційного навчання 

(Дрезден), психолог етнічних практик, представник методики остеокінезіс на Україні, 

майстер регресивної терапії, фахівець з зороастризму, доповідач багатьох наукових, 

SPA-реабілітаційних і Wellness практикумів, форумів та конференцій, учасник 

телевізійних програм з різних оздоровчих напрямків, «Медаль Мечникова», орден 

«Святого Пантелеймона цілителя», «Європейський орден Честі», член професійної 

«Асоціації фахівців вісцеральних практик», «Міжнародного навчально-оздоровчого 

товариства традиційної і нетрадиційної медицини Латвії», російської національної 

професійної «Асоціації народної медицини і оздоровчих практик», «Української асоціації народної 

мануальної терапії», учасник телевізійних програм з різних оздоровчих напрямків. 

Разумовський К.В. 
доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA-реабілітаційних і Wellness 

практикумів, форумів та конференцій, засновник міжнародної школи «Псі-геном 

натуропатії» і ТМ «TREMASS», викладач «Центр Капралова», академік та віце-

президент «Міжнародної академії культури, безпеки, екології та здоров’я», доповідач 

наукових практикумів та конференцій, філософ, експерт древньої медицини Індії, 

Китаю, Європи, рефлексотерапевт, реабілітолог, член «Асоціації фахівців зі спортивної 

медицини та лікувальної фізкультури України», учасник телевізійних програм з різних оздоровчих 

напрямків. 

Нестеренко О.С. 

провідний викладач та срібний призер конкурсу «Центр Капралова» на звання «Кращий випускник 

десятиліття», бронзовий призер всеукраїнського конкурсу міжнародного журналу з лікувального туризму 

«DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Провідний спеціаліст-універсал» та 

«Кращий викладач-універсал» зі спортивних, банних, масажних та SPA-

реабілітаційних технологій і нетрадиційних методів оздоровлення, заступник 

керівника відділу класичного та етнічного масажу, банних і SPA-

реабілітаційних технологій в «Асоціації фахівців зі спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури України», викладач курсів підвищення кваліфікації зі 

спортивного та лікувального масажу для масажистів ФФУ під керівництвом 

Капралова С.Ю., 20 кратний номінант, призер і переможець чемпіонатів 

України з класичного та SРА масажу, доповідач понад 40 всеукраїнських та 

міжнародних наукових, SPA і Wellness форумів, конференцій, з’їздів в Україні 

та в країнах СНД, співавтор понад 10 наукових і журнальних публікацій. 

 



 

Мельник К.В.  
доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA, Wellness форумів і 

конференцій, офіційний представник асоціації масажистів «Центр підготовки та 

розвитку масажистів» в Україні, лікар-реабілітогог (спеціалізація фізіотерапія, ЛФК, 

масаж), доповідач масажних форумів та фестивалей, суддя та співорганізатор 

чемпіонатів і фестивалів, викладач з масажу, член асоціації масажистів «ЦПРМ». 

 

Борисенко Л.М.  

доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових форумів і конференцій, завідувач 

кафедри сучасної дієтології Європейського інституту природничо-наукових 

досліджень і дистанційного навчання (Дрезден, Німеччина), доктор с.х.наук 

 

 

 

 


