
 

Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який вноситься до «Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»  

 

У рамках Конгресу 
 

Н а п р я м  « М е д и ч н а  р е а б і л і т а ц і я  

 т а  ф і з и ч н а  т е р а п і я »  

 

II 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: 
25 квітня 2017 року, 10.00-12.30 

Місце 

проведення: 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза», м.Київ, вул. Салютна, 2-Б, павільйон №2, зал №22 

Організатор: 

 

За підтримки: та кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та 

спортивної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика 

Модератор: 

Капралов С.Ю. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

академік і доктор наук СПА-реабілітації Світової Медичної Академії, 

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 2004-2014 

р.р., доповідач понад 280 наукових, SPA-реабілітаційних, банних і 

Wellness-конференцій 

Партнери: 

 

 

Відео-партнер: 
 



Інформаційний 

партнер:  
 

ПРОГРАМА* 
 

Доповідь: Фізична і реабілітаційна медицина в Україні – виклики сьогодення 

Владимиров О.А. – доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки, заслужений лікар України. 

Доповідь та майстер-клас: Результати впровадження фотонних технологій в збірні команди 

України на базі реабілітаційного відділення ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» 

Коробов А.М., Капралов С.Ю. 

Коробов А.М. – кандидат фіз.-мат. наук, академік Інженерної академії України, автор 3 

монографій, майже 500 статей і тез. 

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

реабілітаційне відділення МВЦ «Олімпійський навчально-спортивний центр» в період 

підготовки збірних команд України до чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор (2004-

2008) 

Капралов С.Ю., Нестеренко А.С., Галдецька І.В., Кирилюк В.А., Роговська В.Л. 

Нестеренко А.С. – викладач курсів підвищення кваліфікації зі спортивного та лікувального 

масажу для масажистів ФФУ під керівництвом Капралова С.Ю. 

Галдецька І.В. – викладач курсів підвищення кваліфікації зі спортивного та лікувального масажу 

для масажистів ФФУ під керівництвом Капралова С.Ю. 

Кирилюк В.А. – доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA і Wellness форумів, 

конференцій, з’їздів на Україні, в країнах СНД та Прибалтики. 

Роговська В.Л. – доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA і Wellness форумів, 

конференцій, з’їздів на Україні та в країнах СНД. 

Доповідь та майстер-клас: Вдосконалення професійної підготовки реабілітологів на прикладі 

впровадження авторських SPA-реабілітаційних методик «Центр Капралова» до ВНЗ України 

Капралов С.Ю., Галдецька І.В., Кирилюк В.А., Роговська В.Л., Копочинська Ю.В. 

Копочинська Ю.В. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри 

«Фізична реабілітація» МНТУ ім. акад. Юрія Бугая. 

Доповідь: Музикотерапія в спорті 

Чеченя К.А., Капралов С.Ю. 

Чеченя К.А. – шеф-редактор журналу «Гітара в Україні», арт-директор Міжнародного конкурсу 

гітарного мистецтва «ГітАс».  

Майстер-клас: Бойові прийоми тайського боксу, що застосовуються в оздоровчих практиках 

від чемпіона Євразії з Муай Тай (WFA) С. Войтенко 

Войтенко С.А. – переможець клубного чемпіонату світу з таїландського боксу (IFMA), чемпіон 

Євразії з Муай Тай (WFA) і світу з кікбоксингу K1 (IFEF). 

Відео-ролики результатів авторських методик SPA-реабілітації у спорті 

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна після узгодження з 

організатором конференції! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


