
 
 

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 

 

 

 

 

 

 
 

V Міжнародна науково-методична конференція: 

Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні, етнічні та нетрадиційні методи, що 

застосовуються в масажі, фізичній реабілітації та спортивній медицині» 

 

Дата та час проведення: 27 травня 2021року, 10.00-12.45 

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. 

Співведучі: Біловол А.М., Галдецька І.В. 

 
 

Доповідь: «Авторська карта-анкета для складання SPA-реабілітаційних програм в спорті вищих досягнень» 

Капралов С.Ю. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Результати впровадження авторських методик Капралова в реабілітаційне 

відділення «Олімпійський навчально-спортивний центр» в період підготовки 24 збірних команд України з 

різних видів спорту до чемпіонату Європи, світу та олімпійських ігор в період 2004-2008»  

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

Доповідь та майстер-клас: «Авторська методика реабілітації травм і переломів за допомогою голчастих 

аплікаторів Капралова серії «Градієнт», «Рельєф», валиків «Суглоб» з насадкою та серії «Аплікатор Ляпко» 

на прикладі збірної команди України зі спортивної гімнастики (присвячується пам’яті Ляпко М.Г.)»  

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

Доповідь та майстер-клас: «Розминка за допомогою спеціальних вправ, авторських масажерів і голчастих 

аплікаторів за методикою Капралова на прикладі збірних команд України з футболу та футзалу»  

Капралов С.Ю., Галдецька І.В., Капралов М.С. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Методика «Tremass Fitness» для реабілітації хронічних захворювань хребта» 

Разумовський К.В. 

 

Доповідь та майстер-клас: «Комплексна програма SPA-реабілітації за методикою Капралова травмованих 

провідних гравців перед фінальними матчами в чемпіонаті та Кубку України на прикладі волейбольної 

команди «Епіцентр-Подоляни»  

Капралов С.Ю., Галдецька І.В. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Результати впровадження масажних, банних і SPA-реабілітаційних методик 

Капралова в комплексі з іншими медичними методами реабілітації на прикладі підготовки та здачі 

нормативів з фізичної підготовки 88 арбітрів і асистентів УПЛ на зборах в Туреччині»  

Капралов С.Ю. та ін. 
 

Доповідь та майстер-клас: «Вісцеральна терапія в медичній практиці» 

Андржієвська М.О. 

Відео-ролики про результати авторських методик SPA-реабілітації в спорті 

 

 

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. 

 

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 

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


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 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. 

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». 

 

 

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. 

 

 

Капралов М.С. (B-boy MatveyChan) 

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

тренер, багаторазовий призер і переможець міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних 

чемпіонатів і фестивалів в особистій та командній першості, перший в Україні офіційний 

рекордсмен в Брейк-данс в номінації «Твіст» 52 рази протягом однієї хвилини (кращий результат 61 

раз – неофіційний світовий рекорд), учасник та переможець багатьох телевізійних проектів. 

 

 

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». 

 


