
 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО 

АСОЦІАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ, 

СПОРТИВНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

ДП «САНАТОРІЙ БЕРЕЗІВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ»                                                             

ЗАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

«СУЧАСНІ МАСАЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 

ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАКТИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА 

ОСВІТНІ АСПЕКТИ» 

 

 

 

 

 

 23-24 травня 2013 р. 

 

 



ОРГКОМІТЕТ 

 

Галацан О.В. Начальник Головного Управління охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації 

Хвисюк О.М. Ректор Харківської медичної академії післядипломної 

освіти, д.м.н., професор 

Хвисюк М.І. Почесний ректор Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, президент Харківського медичного 

товариства, д.м.н., професор 

Марченко В.Г. Перший проректор Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, д.м.н., професор 

Більченко О.В. Проректор з наукової роботи Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, д.м.н., професор 

Кривобок В.І. Проректор з лікувальної роботи Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, доцент 

Сіроштан Г.М. Заступник начальника Головного управління охорони 

здоров’я – начальник відділу медичної допомоги 

дорослому населенню 

Єфименко Т.П. Заступник начальника Головного управління охорони 

здоров’я – начальник відділу з питань організації охорони 

дитинства та материнства 

Кириллов В.П. Головний спеціаліст з лікувальної фізкультури та 

спортивної медицини обласного управління охорони 

здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 

Малахов В.О. Зав. каф. лікувальної фізкультури, спортивної медицини та 

реабілітації Харківської медичної академії післядипломної 

освіти, голова Асоціації спеціалістів лікувальної 

фізкультури, спортивної та відновлювальної медицини 

Харківського медичного товариства, д.м.н., професор 

Сердюк О.І. Головний лікар ДП «Санаторій Березівські мінеральні 

води» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», зав. каф. соціальної 

медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я 

Харківської медичної академії післядипломної освіти, 

д.м.н., професор 

Сергієнко О.І. Декан терапевтичного факультету Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, д.м.н., професор 

Завгородня Г.М. Відповідальний секретар конференції, доцент кафедри 

лікувальної фізкультури, спортивної медицини та 

реабілітації Харківської медичної академії післядипломної 

освіти 

 



РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

23 травня 2013 року 

9
00 

-10
00    
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 Відкриття конференції:  

начальник Головного Управління охорони здоров’я Харківської 

обласної державної адміністрації Галацан О.В. 

ректор ХМАПО д.м.н., професор Хвисюк О.М. 

президент Харківського медичного товариства, почесний ректор 

ХМАПО д.м.н., професор Хвисюк М.І. 

 

ВИСТУПИ 

регламент виступів – до 10 хвилин 

 

► Підсумки та перспективи розвитку масажу як складової відновлювальної 

терапії (головний спеціаліст з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 

обласного управління охорони здоров’я ХОДА Кириллов В.П., ОЛФД, м. 

Харків) 

►Масаж з позицій імунонейроендокринної системи (проф. Малахов В.О., 

ХМАПО) 

►Досвід викладання масажу на кафедрі лікувальної фізкультури, спортивної 

медицини та реабілітації (проф. Малахов В.О., доц. Макєєва М.А., доц. 

Федоренко Н.О., доц. Спузяк С.М., доц. Завгородня Г.М., ас. Волох Ф.О., ас. 

Міхаелян Т.Х., ХМАПО)  

►Саногенетичне обґрунтування масажу в нейрореабілітації (проф. Малахов 

В.О., доц. Завгородня Г.М., ХМАПО, Скрипченко І.Р., Гетманенко А.В.)  

►Саногенетичне обґрунтування масажу у відновлювальному лікуванні травм 

та захворювань опорно-рухового апарату (проф. Хвисюк О.М., доц. Спузяк 

С.М., ас. Міхаелян Т.Х., ХМАПО)  

►Фізіологічне обґрунтування вибору засобів у фізичній реабілітації з 

урахуванням індивідуальної норми (проф. Друзь В.А., ХДАФК) 

►Місце масажу в лікуванні міофасціальних больових синдромів (проф. 

Морозова О.Г., д.м.н. Ярошевський О.О., ас. Ліпінська Я.В., ХМАПО) 

►Методи немедикаментозної реабілітації дітей, що часто хворіють, та дітей, 

що часто тривало хворіють (проф. Цодікова О.А., ХМАПО)  

► До диференційованого потенціювання масажу (проф.Тондій Л.Д., ХМАПО) 

►Особливості систематизації масажу (проф. Єфименко П.Б., ХДАФК) 

►Комплексне лікування кістково-м’язових торакалгій (проф. Хвисюк О.М., 

проф. Малахов В.О., ас. Міхаелян Т.Х., ХМАПО) 

►Особливості післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів за 

напрямком «Лікувальний масаж» (Флоріна Н.О., голова Асоціації медичних 

сестер Харківської області, ХБМК №1) 

►Інноваційні підходи викладачів медичного коледжа ХМАПО в системі 

підготовки масажистів (доц. Гірка В.Д., Юзбашен Р.В., ХМАПО) 

►Масаж як організаційна форма відновлювальної медицини (проф. Сердюк 

О.І., доц. Рогожин Б.А., доц. Патока Л.А, доц. Яковлев Г.В., ХМАПО)  

►Застосування сучасних масажних технологій в практиці кінезотерапії за 



методом проф. Бубновського С.М. (Королік С.В., медичний центр проф. 

Бубновського С.М., м. Харків)   

 

Круглий стіл: Організаційні та освітні аспекти масажу 
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  Вернісаж. Арт-терапія 

 

24 травня 2013 року 

9
00

 

►Сучасні технології кріомасажу в клінічній та відновлювальній медицині 

(проф. Сандомирський Б.В., ІПКіК НАН України) 

►Роль масажу в оздоровленні спортсменів екстремальних видів спорту (проф. 

Малахов В.О., ХМАПО, проф. Друзь В.А., ХДАФК, Васильєв В.Т., НУВС) 

►Масажні технології в умовах центральної районної лікарні (Волох Ф.О., 

Чернишова О.Ю., Чугуївська ЦРЛ) 

►Саногенетичне обґрунтування точкового масажу у спортивній та 

відновлювальній медицині (проф. Яроцька Е.П., доц. Федоренко Н.О., 

ХМАПО)  

►Спортивний масаж (доц. Спузяк С.М., ХМАПО) 

►Логопедичний масаж (доц. Завгородня Г.М., ХМАПО) 

►Місце масажу в системі кардіореабілітації (Сиротніков Є.Л., Романенко 

О.О., Євтушенко Н.В., МКЛ №8, м. Харків) 

►Біль та масаж (доц. Бондаренко  С.В., ХМАПО) 

►Особливості лікувального масажу при остеохондрозі шийного відділу 

хребта (доц. Латогуз С.І., ХНМУ) 

►Сучасні технології масажу в практиці лікаря лікувальної фізкультури та 

спортивної медицини (Кириллов В.П., ОЛФД, м. Харків) 

►Саногенетичне обґрунтування масажу та кінезотерапії в лікуванні та 

профілактиці метаболічного синдрому Х (Задорожна Е.А., ХДАФК, проф. 

Малахов В.О., ХМАПО) 

►Інформація спонсорів 

►Майстер-класи з масажу:  

* проф. Цодікова О.А. (ХМАПО) 

* проф. Єфименко П.Б. (ХДАФК) 

* Кириллов В.П. (ОЛФД) 

* Чакрам Ашок Прасад (спеціаліст з Аюрведа, масажист 1 категорії) 

 

11
30

 Конкурс масажу. Секції: «Класичний лікувальний масаж», 

«Спортивний масаж», «Нетрадиційний масаж»  

Нагородження переможців 

13
00

 Підведення підсумків конференції 

Прийняття рішень конференції 

13
30

 Видача сертифікатів учасників конференції
 

Закриття конференції 

 


