
 

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  « H e a l t h  B e a u t y »  

 

IV Міжнародна науково-методична конференція: Авторська школа Сергія Капралова 

«Сучасні лазневі технології» 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня 2017 року, 16.00-18.00 

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, 

«Лазневий SPA-реабілітолог», «SPA-реабілітолог в хамам», автор 

методик зі SPA-реабілітаційних лазневих і хамам технологій, з елітних 

SPA-програмам для індивідуальних та корпоративних клієнтів VIP-рівня, 

міжнародний експерт лазневих організацій і суддя чемпіонатів з лазні і 

хамам України, країн СНД, Прибалтики та світу, автор рубрики в 

журналі «KOSMETIK INTERNATIONAL JOURNAL» – «Правильна 

лазня» від викладачів «Центр Капралова», «KOSMETIK 

PROFESSIONAL» – «Школа Сергія Капралова». 

Партнери: 
 

 

Відео-партнер: 
 

Інформаційний 

партнер:  



ПРОГРАМА* 
 

Доповідь та майстер-клас: Теплові процедури як засіб детоксикації та SPA-реабілітації в 

посттравматичному періоді на прикладі відновлення офіцера елітного спецпідрозділу і 

чемпіона Євразії з Муай Тай (WFA) 

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

Галдецька І.В. – «SPA-реабілітолог в хамам», керівник напряму «SPA та реабілітація в хамам» в 

«Центр Капралова». 

Кирилюк В.А. – «Лазневий SPA-реабілітолог», керівник напряму «Лазні світу в SPA та 

реабілітації» в «Центр Капралова». 

Нестеренко А.С. – доповідач всеукраїнських та міжнародних наукових, SPA і Wellness форумів, 

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

Доповідь та майстер-клас: SPA-ритуали на основі органічного меду при фізичній і 

психологічній реабілітації 

Роговська В.Л., Капралов С.Ю. 

Роговська В.Л. – «Медовий SPA-реабілітолог», керівник напряму «Медовий масаж в SPA та 

реабілітації» в «Центр Капралова». 

Доповідь та майстер-клас: Хамам (турецька лазня) як засіб відновлення спортсменів після 

фізичних тренувань і змагань, а також військовослужбовців, які брали участь в бойових 

операціях. Масаж мильною бульбашкою 

Галдецька І.В., Капралов С.Ю. 

Доповідь: Ефективні техніки продаж в масажному та лазневому бізнесі 

Гонтар О.В. – керівник напрямку «Розвиток бізнесу в масажі та SPA-реабілітації» в «Центр 

Капралова», директор компанії «Гонтар Маркетинг». 

Майстер-клас: Авторська шоу-програма «Правильна лазня» від «Центр Капралова» – 

демонстрація більш ніж 20-ти ексклюзивних елементів лазневих методик під музичний 

супровід 

Капралов С.Ю., Кирилюк В.А., Чеченя К.А. 

Чеченя К.А. – кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України. 

Відео-ролики результатів авторських методик SPA-реабілітації в лазні, сауні та хамам 

 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна після узгодження з 

організатором конференції! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


