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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

900 -1000     Реєстрація учасників конференції 

1000 Відкриття конференції:  

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 

►Кафедрі лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації 

ХМАПО – 30 років (доц. Шутов В.В., доц. Макєєва М.А.) 

►Науково-практичні розробки кафедри лікувальної фізкультури, спортивної 

медицини та реабілітації ХМАПО за 2008-2012 рр. (проф. Малахов В.О., доц. 

Макєєва М.А.,  доц. Федоренко Н.О., доц. Спузяк С.М., ас. Волох Ф.О., к.м.н. 

Завгородня Г.М., к.м.н. Степанченко К.А., Задорожна Е.А., Ромелашвілі О.С., 

Скворцова О.В., ХМАПО) 

►Принципи магній-акцентованої реабілітації (проф. Казаков Ю.М., Українська 

медична стоматологічна академія, м. Полтава) 

►Проблема норми в біології та відновлювальній медицині (проф. Друзь В.А., 

ХДАФК) 

►Діагностичне значення КВЧ-діелектрометрії в ангіоневрології (проф. Фісун 

А.І., Носатов А.В., Архіпова О.А., Красов П.С., Личко В.С., ІРЕ НАМН України, 

м. Харків, ХМАПО, ХМКЛ №7 м. Харків, ОКЛ м. Суми) 

►Кінезітерапія за методом Бубновського С.М. в лікуванні захворювань 

опорно-рухового апарату (Королік С.В., медичний центр доктора 

Бубновського, м. Харків)   

►Медична реабілітація хворих з ушкодженнями таза (проф. Істомін А.Г., 

ХНМУ) 

►Актуальні проблеми кардіореабілітації в місті Харків (головний спеціаліст з 



кардіології міського управління охорони здоров’я Сиротніков Є.Л., ХМКЛ №8 м. 

Харків) 

►Актуальні проблеми нейрореабілітації в Харківському регіоні (головний 

спеціаліст з неврології обласного управління охорони здоров’я ХОДА 

Скрипченко І.Р., ОКЛ ЦЕМД та МК м. Харків; головний спеціаліст з неврології 

міського управління охорони здоров’я к.м.н. Гетманенко А.В., ХМКЛ №7 м. 

Харків) 

►Актуальні проблеми лікувальної фізкультури і спортивної медицини 

(головний спеціаліст з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 

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

Харків) 

►Перспективи розвитку фізіотерапії (проф. Тондій Л.Д., ХМАПО) 

►ХМАПО і Чугуївська ЦРЛ: перспективи співпраці за напрямком медичної 

реабілітації (зам. голови державної адміністрації Чугуївського району 

Харківської області к.економ.н. Ковальчук В.Г., Волох Ф.О., Чернишова О.Ю., , 

Чугуївська ЦРЛ) 

►Підготовка працівників міліції до дії в екстремальних ситуаціях (к.пед.н., 

доц. Клочко А.М., проректор з економічних питань та ресурсного 

забезпечення; Васильєв В.Т., старший викладач, Національний університет 

внутрішніх справ, м. Харків) 

►Лікувальне і раціональне харчування як актуальна задача 

відновлювального лікування (Білецька В.Г., фірма «Грінвіза») 

1315 Проведення вікторини «Що Ви знаєте про медичну реабілітацію?», 

нагородження, видача сертифікатів 

1330    Підведення підсумків конференції, прийняття рішень конференції 

1400    Закриття конференції 

♫ Культурна програма: концерт 

☺Фуршет 


