
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі 

у ІІІ Науково-практичній онлайн-конференції з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, 

шляхи вирішення» 

20-21 жовтня 2022 р. 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

- Ковальова    Ольга    Володимирівна     –     канд. мед. наук,     

доцент, в.о. завідувача кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного 

університету «Запорізька політехніка»; 

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

завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний університет імені Ігоря 

Сікорського»; 

- Гарник Тетяна Петрівна – доктор мед. наук, професор, 

професор кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини ТНУ ім. 

Вернадського, м. Київ; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і 

нетрадиційної медицини України»; головний редактор спеціалізованого 

журналу «Фітотерапія. Часопис»; 

- Кондрат Людмила Іванівна – лікар терапевт вищої категорії, 

лікар народної і нетрадиційної медицини, викладач ISA, золотий 

кваліфікаційний сертифікат по Су Джок терапії, Твіст терапії і Тайцзи 

Посмішки, Корея; 

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

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»; 

- Шуба Людмила Вікторівна – канд. пед. наук, доцент кафедри 

управління фізичною культурою та спортом Національного університету 

«Запорізька політехніка»; 

- Ковальова Алла Андріївна – старший викладач 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 фізичної 

терапії та ерготерапії). 



ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Історичні аспекти та перспективи розвитку на сучасному рівні фізичної 

терапії та ерготерапії. 

2. Інформаційні технології та біоінженерія. 

3. Інноваційні засоби та технології діагностики, лікування та реабілітації 

різних груп населення. 

4. Заняттєва терапія як невід’ємна частина реабілітації. 

5. Досвід підготовки фахівців спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерпія». 

 

За результатами роботи конференції буде видано електронний збірник 

матеріалів конференції. Статті учасників конференції увійдуть в колективну 

монографію (в якості підрозділів). Компонування колективної монографії 

(електронна версія) планується до кінця 2022 р. (грудень). Колективній 

монографії буде надано індекс ISBN та її буде розміщено в репозитарії  

НУ «Запорізька політехніка». Кожному учаснику конференції буде надіслано 

електронний сертифікат та посилання на завантаження збірника матеріалів і 

монографії. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Шрифт:TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1, поля 20 мм з усіх боків, 

абзац 1,25. Якщо в тексті маєте таблицю, більшу за друковану сторінку, 

розрив таблиці ставити не потрібно.  

Оформлення наукових джерел згідно ДСТУ-2006. Посилання на 

джерела в тексті у квадратних дужках 

Обсяг: 2-5 сторінок (тези для матеріалів збірника); від 10 сторінок 

(стаття у монографію). 

Мова видання: українська, англійська. 

Кількість співавторів – не більше 3. 

*для монографії: після статті обов’язково вказати ПІБ англійською, 

адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. 

Організаційний внесок за участь у конференції складає: 

- публікація тез у збірнику матеріалів – безкоштовна; 

- за публікацію у монографії – 300 грн.  

Використовується на часткове покриття витрат з підготовки та 

створення макету монографії, видання обов’язкових до розсилки примірників 

монографії, оформлення сертифіката учасника конференції. 

Реквізити для оплати буде надіслано після прийняття матеріалів до друку.  

 

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2022 р. заповнити 

гугл-форму (віконце для завантаження тез внизу) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWpKUwk_LKmthJ2RWOEkMu4y

61AzYFbyiY3S6_fmFGb24EoA/viewform?usp=sf_link 



Для публікації в колективній монографії до 21 жовтня 2022 р. 

надіслати на електронну пошту kafedra.fte.nuzp@gmail.com файл зі статтею, 

оформленою за зразком. 

 

Отримання Ваших матеріалів для участі у конференції має бути 

обов’язково підтверджено нашим повідомленням про їх надходження на 

вказану Вами електронну адресу.  

Якщо після відправки матеріалів Вам не відповіли протягом п’яти 

робочих днів, будь ласка, надішліть матеріали повторно або зателефонуйте. 

Усі матеріали приймаються і публікуються в авторській редакції, але 

проходять обов’язкову коректуру. 

Організатори цієї конференції зберігають за собою право відхилити 

надіслані матеріали, якщо вони не відповідають тематиці, оформлені 

неналежним чином або надіслані пізніше зазначеного терміну. 

Матеріали студентів, аспірантів публікуються лише у співавторстві з 

науковим керівником. 

 

Довідки за телефонами:  

Загальні питання – Присяжнюк Олена Анатоліївна +380684873210 

Колективна монографія – Бурка Олена Миколаївна +380976498201 

Тези – Шуба Людмила Вікторівна +380970673292 

 

Посилання на приєднання до конференції на платформі Zoom та 

програма конференції будуть розіслані в запрошенні до 19 жовтня 2022 на 

вказані Вами електронні адреси. 

 

 

  

mailto:kafedra.fte.nuzp@gmail.com


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Тематичний напрямок «Інноваційні засоби та технології діагностики, 

лікування та реабілітації різних груп населення» 

 

УДК 615.859:616.379-008.64 

Костюк Д.П.1, Петренко Ю.О.2 

1 студент, НУ «Запорізька політехніка» 
2 канд. мед. наук, доц. НУ «Запорізька політехніка» 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 

ТИПУ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ 

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. 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  

 

Гудименко Юрій Володимирович 

Канд.мед.наук, доцент 

Доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

НУ «Запорізька політехніка» 

0000-0000-0000-0000 (orcid) 

 

ПАТОБІОМЕХАНІКА НИЖНІХ КІНЦІВОК 

У структурі порушень ОРА друге місце займають розлад суглобових 

функцій. Йдеться не про морфологічні зміни суглобів, що… 

 

Список використаних джерел 

1. 

2. 

 

Hudymenko Yurii Volodymyrovych 

12345@ukr.net 

0671234567 
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