
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній онлайн-конференції  

з міжнародною участю «Від лікувальної фізичної культури до фізичної 

реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність 

спеціальностей і  навчальних дисциплін» 

3-4 червня 2021 р. 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64,  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

- Пущина Ірина Вікторівна – доцент, канд. пед. наук, декан 

факультету управління фізичною культурою та спортом НУ «Запорізька 

політехніка»; 

- Клапчук Василь Васильович – професор, доктор мед. наук, 

завідуючий кафедрою фізичної терапії та ерготерапії НУ «Запорізька 

політехніка»; 

- Худецький Ігор Юліанович – професор, доктор мед. наук, 

завідуючий кафедрою біобезпеки і здоров’я людини Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний університет імені 

Ігоря Сікорського»; 

- Кендюхов Олександр Володимирович – професор, доктор 

економ. наук, президент Асоціації  «СПЕЙСТАЙМ»; 

- Ковальова Ольга Володимирівна – доцент, канд. мед. наук, 

доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету 

«Запорізька політехніка»; 

- Маляренко Юлія Олександрівна – канд. мед. наук, доцент 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету 

«Запорізька політехніка»; 

- Присяжнюк Олена Анатоліївна – канд. хім. наук, доцент 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету 

«Запорізька політехніка»; 

- Бурка Олена Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Запорізька 

політехніка»; 

- Секретар Оргкомітету: Орлова Оксана Миколаївна – 

ст.лаборант кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 

університету «Запорізька політехніка» (тел.: 0617698572 – кафедра). 

  



ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Історичні аспекти становлення і розвитку лікувальної фізичної 

культури та її досягнення. 

2. Місце фізичної реабілітації у сучасній системі медичної реабілітації 

та адаптації людини до життя у змінених умовах існування. 

3. Фізична терапія як спеціальність з застосуванням регламентованої 

рухової активності, натуральних та преформованих фізичних чинників. 

4. Ерготерапія як діяльність, спрямована на повернення людини до 

повсякденного життя і суспільної активності. 

5. Розробка інформативних технологій експрес-оцінки фізичного стану 

і рухових можливостей людини при фізичній реабілітації різних категорій 

населення.  

 

Мови конференції: українська, англійська, польська. 

Участь в конференції безкоштовна. 

За підсумками конференції планується видання електронної збірки 

матеріалів. Також кожен учасник отримає сертифікат про участь. Розсилка 

сертифікатів та розміщеннязбірки тез буде здійснена протягом місяця після 

завершення конференції. 

 

Якщо Ви бажаєте взяти участь у конференції, то необхідно до 20 

травня 2021 року надіслати одним листом на електронну адресу 

kafedrafrir@ukr.net: 

1. Тези (назва файлу в електронному вигляді має мати прізвище 

першого автора, наприклад, Тези_Петров). 

2. Заявку на участь (назва файлу, наприклад, Заявка_Петров).   

Усі матеріали приймаються і публікуються в авторській редакції. 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані 

матеріали, якщо вони не відповідають тематиці, оформлені неналежним 

чином або надіслані пізніше зазначеного терміну. 

Отримання Ваших матеріалів для участі у конференції буде 

підтверджено нашим повідомленням про їх надходження. 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00-10.15 Підключення учасників конференції до Zoom. 

10.15-10.30 Відкриття конференції. 

10.30-13.00 Пленарне засідання (І частина). 

13.00-13.30 Перерва. 

13.30-15.00 Секційні засідання.  

15.00-17.00 Пленарне засідання (ІІ частина). 

 

Регламент відео-виступу (на платформі Zoom) до 10 хв. (презентація 

PowerPoint) 

  



 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  

 

Тези доповідей обсягом до 2-х сторінок надаються українською, 

англійською чи польською мовами у текстовому редакторі Word на форматі 

А5 (148 x 210 мм). Орієнтування сторінки книжкове, поля: верхнє – 20 мм, 

нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. Абзац – 10 мм. Одинарний 

міжстроковий інтервал. Шрифт TimesNewRoman – 10 pt. 

Послідовність розміщення матеріалу тез: 

– індекс УДК; 

– прізвище та ініціали авторів; 

– наукова ступінь, вчене звання;  

– місце роботи кожного з авторів (установа); 

–місто, країна; 

–назва тез (посередині рядка великими жирними літерами без 

абревіатур); 

– текст тез; 

– перелік використаних джерел (за необхідністю). 

У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові і 

оригінальні результати, які були отримані авторами. 

 

Довідки за телефонами: 

+380684873210 (Viber) Присяжнюк Олена Анатоліївна  

+380976498201 (telegram) Бурка Олена Миколаївна 
  



ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
УДК 615.859:616.379-008.64 

Маляренко Ю.О., канд.мед.наук, доцент, 

НУ «Запорізька політехніка», 

Запоріжжя, Україна 

  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ  В УМОВАХ 

СТАЦІОНАРУ 

Цукровий діабет (ЦД) – одне з найбільш поширених тяжких хронічних захворювань тривалого 

перебігу, є медико-соціальною проблемою для більшості країн. 

 

Таблиця 1 – Назва 

  

  

 

 

Список використаних джерел: 

1. 
2. 

 

 

УДК 615.527.2 

Klapchuk V. MD, associate professor, 

NU «Zaporizhzhia polytechnic», 

Zaporozhye, Ukraine 

 

THE PHYSICAL REHABILITATION IN UKRAINE: THE HISTORICAL FACTS AND THE 

PROBLEMATICAL QUESTIONS 

Thiswork, based on ananalysis of  the literature and own experience, indicates that the need of further 

improvement of physical therapy servicesin Ukraine remains evident 

 

 

Table 1 – Name 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

для участі в науково-практичній онлайн конференції з міжнародною участю 

«Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної 

терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і  навчальних 

дисциплін» 
(усі позиції анкети є обов’язковими для заповнення) 

 
Відомості про автора: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Повна назва установи. 
3. Посада. 
4. Науковий ступінь. 
5. Вчене звання. 
6. Тема доповіді. 
7. Контактний телефон. 
8. Електронна адреса. 
9. Форма участі: 

- публікація тез із відеовиступом (на платформі Zoom); 

- лише публікація тез; 

- лише відеовиступ (на платформі Zoom); 

- вільний слухач. 

Посилання на приєднання до конференції на платформі Zoom буде 

розіслано в запрошенні до 1 червня 2021 на вказані Вами електронні адреси. 

 

 

 


