
 

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 »  

 

III Міжнародна науково-методична конференція: Авторська школа Сергія Капралова 

«Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій» 

Дата та час 

проведення: 
25 квітня 2017 року, 12.30-15.30 

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, 

організатор і модератор більше 40 найбільших конференцій, форумів та 

практикумів, міжнародний експерт, організатор і голова організаційного 

комітету, почесний і головний суддя понад 70 українських та 

міжнародних чемпіонатів, підготував понад 200 номінантів і 65 

переможців з класичного, спортивного, лікувального, SPA-

реабілітаційного, тандем, банного, хамам і Wellness-масажу України, 

країн СНД, Прибалтики та світу. 

Партнери: 
 

 

Відео-партнер: 
 

Інформаційний 

партнер:  
 

ПРОГРАМА* 
 



Доповідь та майстер-клас: Особливості психологічної, фізичної та SPA-реабілітації 

військовослужбовців, які пройшли «гарячі точки» на прикладі табору «KAPRALOV СAMP - 

2016» в рамках Всеукраїнських змагань з «CrossFit» серед параспортсменів-ветеранів «Ігри 

Героїв» 

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

Галдецька І.В. – 27 кратний номінант, призер і переможець чемпіонатів України, країн СНД, 

Прибалтики та світу. 

Кирилюк В.А. – абсолютний переможець I чемпіонату Східного регіону України і II чемпіонату 

України з класичного і SРА-масажу. 

Роговська В.Л. – переможець I Конкурсу Ukrainian SPA & Wellness Professional AWARDS-2009 в 

номінації «Кращий SPA-масажист». 

Нестеренко А.С. – 17 кратний номінант, призер і переможець чемпіонатів України з класичного та 

SРА-масажу. 

Доповідь та майстер-клас: Корекція психоемоційного стану у спортсменів і 

військовослужбовців, які брали участь в бойових операціях за допомогою гармонізуючого SPA-

масажу шийно-комірцевої зони і волосистої частини голови 

Капралов С.Ю., Кирилюк В.А. 

Доповідь: Просування передових українських масажних та SPA-реабілітаційних технологій 

закордон 

Наталія Строковская – видавець і головний редактор журналу «Doctor Geo and Doctor SPA». 

Доповідь: Музикотерапія в естет-психологічній реабілітації військовослужбовців, які 

пройшли «гарячі точки» 

Чеченя К.А., Капралов С.Ю. 

Чеченя К.А. – заслужений діяч мистецтв України, професор інституту мистецтв НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. 

Майстер-клас: Практичні поради з техніки оздоровчого плавання від олімпійського чемпіона 

Федини О.М. 

Федина О.М. – з.м.с. України, п’ятиразовий чемпіон та восьмикратний призер літніх 

Параолімпійських ігор з плавання (2008-2016). 

Доповідь та майстер-клас: Авторська програма SPA-реабілітації після хірургічного лікування 

розриву ахіллового сухожилля на прикладі офіцера елітного спецпідрозділу 

Капралов С.Ю. 

Доповідь: Як за один крок завоювати довіру клієнта. Важливі ритуали для досягнення мети 

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

Капралова», директор компанії «Гонтар Маркетинг». 

Відео-ролики результатів авторських методик SPA-реабілітації в масажних та 

реабілітаційних технологіях 

Вручення сертифікатів! 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу безкоштовна після узгодження з 

організатором конференції! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 

 


