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Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні 

тенденції розвитку» 

 30 вересня – 01 жовтня 2021 року

пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, конференцзала ДУ «Український 

науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 

 

Регламент конференції: 

У зв’язку із встановленням з 23 вересня 2021 року «жовтого» 

рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх 

регіонів України до програми конференції внесено зміни щодо 

організації роботи конференції. Захід відбудеться в онлайнформаті з 

використанням платформи Zoom. Всі учасники конференції 

своєчасно отримають запрошення для підключення до Zoom. 

 

Для підключення до Zoom конференції учасникам потрібно буде 

30 вересня 2021 року о 09.30 перейти за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/82057137826?pwd=R0J2ekw2azRUckZsVSt

oRDhXa3RFZz09 

Ідентифікатор конференції: 820 5713 7826. 

Код доступу: 063324. 

 

30.09.2021, четвер 

09.30-09.45 – Підключення до Zoom конференції 
09.45-10.00 – Реєстрація учасників 

10.00-12.00 – Відкриття конференції. Пленарне засідання 
12.00-12.30 – Кава-брейк 
12.30-14.00 – Круглий стіл «Курортно-рекреаційний потенціал 
Причорномор’я: сучасний стан та перспективи розвитку» за участю 

керівників профільних департаментів / управлінь Одеської, 
Миколаївської, Херсонської обласних державних адміністрацій та 

представників територіальних громад Причорноморського регіону 
України 
12.30-14.00 – Доповіді учасників конференції 
14.00-14.45 – Перерва на обід 
14.45-16.45 – Доповіді учасників конференції 
16.45-17.30 – Підведення підсумків І-го дня конференції. 

 
01.10.2021, п’ятниця 

10.00-12.00 – Доповіді учасників конференції 
12.30-13.00 – Підведення підсумків конференції. 
 

https://us02web.zoom.us/j/82057137826?pwd=R0J2ekw2azRUckZsVStoRDhXa3RFZz09
https://us02web.zoom.us/j/82057137826?pwd=R0J2ekw2azRUckZsVStoRDhXa3RFZz09


Виступи та доповіді учасників конференції – до 10 хвилин. 

Робочі мови: українська, англійська. 

Представлення матеріалів конференції: доповідь представляється у 

вигляді презентації Power Point. Файл доповіді у Power Point має бути 

переданий членам оргкомітету до початку засідання. 

Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог. 

 
 
 

30 вересня 2021 року 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Привітання учасників конференції 

 
Бабов Костянтин Дмитрович – доктор медичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Український 
науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» 
Шека Олександр Олександрович – заступник директора 
департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної 
адміністрації 
Волинець Тетяна Григорівна – кандидат економічних наук, 

начальник управління з питань туризму та курортів Миколаївської 
обласної державної адміністрації 

 
Доповіді на пленарному засіданні 

 

МОДЕРАТОРИ: 
Бабов Костянтин Дмитрович – доктор медичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Український 
науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України» 
Дмитрієва Галина Олександрівна – кандидат медичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського 
державного центру стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів ДУ «Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 
 
Balneotherapy and balneorehabilitation in patients with chronic diseases 

in Poland. The roles of modern thermal medicine 

 Anna Łuczynska – Medical Publishing House ALUNA, Konstancin 

Jeziorna, Poland 
Irena Ponikowska – Balneoclinic St. George, Ciechocinek, Poland 

Природні лікувальні ресурси як основний курортоутворюючий 
фактор 



 Кисилевська Альона Юріївна – к.т.н., с.н.с., провідний 

науковий співробітник ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Курортно-рекреаційний потенціал Українського Причорномор’я: 
переваги отримання природними територіями статусу курорту 

 Безверхнюк Тетяна Миколаївна – д.держ.упр., професор, 
заступник директора з наукової роботи ДУ «Український 
науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України» 

Реабілітація хворих після коронавірусної хвороби: підходи ВООЗ та 

вітчизняні реалії 

 Бабова Ірина Костянтинівна – д.м.н., с.н.с., професор 

кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського» 

Використання лікувальної бази санаторно-курортних закладів для 
медичної реабілітації після COVID-19 

 Лемко Іван Степанович – д.м.н., професор, директор ДУ 
«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ 
України» 

Реабілітаційний діагноз як основа ефективної реабілітації 

 Панченко Олег Анатолійович – д.м.н., професор, директор ДЗ 
«Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний 
центр МОЗ України» 

Природні лікувальні ресурси Туркменістану – підземна лікарня у 

Бахарденській печері 

 Верголяс Майя Розметівна – д.б.н., доцент, завідувач кафедри 

медико-профілактичних дисциплін Міжнародного європейського 
університету, Член гуманітарної асоціації туркмен світу. 

  



КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Курортно-рекреаційний потенціал Причорномор’я: сучасний стан 
та перспективи розвитку» 

за участю керівників профільних департаментів / управлінь 
Одеської, Миколаївської, Херсонської обласних державних адміністрацій та 

голів територіальних громад Причорноморського регіону України 
 

МОДЕРАТОР: Шека Олександр Олександрович – заступник директора 

департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації 
Теми для обговорення 

 

Інвентаризація природних лікувальних ресурсів Одеської, 
Миколаївської, Херсонської областей та актуалізація їх сучасного 
стану 
 Коєва Христина Олександрівна – завідувач Українського 

державного центру стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 
Цуркан Оксана Іванівна – к.г.н., с.н.с., завідувач Центру ведення 

Державного кадастру природних лікувальних ресурсів ДУ 
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 
та курортології МОЗ України» 

Питання законодавчого врегулювання державного нагляду та 
контролю за якістю надання санаторно-курортних і реабілітаційних 

послуг 
 Бабов Костянтин Дмитрович – д.м.н., професор, директор ДУ 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 
та курортології МОЗ України» 
Степанова Лідія Вікторівна – начальник Управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. 

 

  



ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
МОДЕРАТОРИ: 
Драгомирецька Наталія Володимирівна – д.м.н., професор, Заслужений 
діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу 
медичної реабілітації ДУ «Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 
Бабова Ірина Костянтинівна – д.м.н., с.н.с., професор кафедри 

загальних дисциплін та клінічної медицини ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» 
Плакіда Олександр Леонідович – к.м.н., доцент, провідний науковий 

співробітник відділу медичної реабілітації ДУ «Український науково-
дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

 
Медична реабілітація хворих, що перенесли гострі кишкові інфекції 
 Драгомирецька Наталія Володимирівна – д.м.н., професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий 
співробітник відділу медичної реабілітації ДУ «Український науково-
дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України» 

Ефективність використання мінеральних вод в лікуванні 

неалкогольної жирової хвороби печінки  
 Заболотна Ірина Борисівна – д.м.н, старший науковий 

співробітник відділу медичної реабілітації ДУ «Український науково-
дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України» 

Напрямки корекції психоемоційних розладів у хворих, що перенесли 
коронавірусну інфекцію 

 Волянська Вероніка Сергіївна – к.м.н., асистент кафедри 
професійної патології і функціональної діагностики Одеського 
національного медичного університету 

Estimation of the efficiency of application of silicon hydrocarbonate 
sodium mineral water in the complex sanatorium-resort treatment of 

patients with chronic viral hepatitis c with concomitant non-alcoholic 
fatty liver disease 
 Sierpińska L. – 1st Military Clinical Hospital with the Outpatient Clinic, 

Lublin, Poland 
Іжа Ганна Миколаївна, Заболотна Ірина Борисівна,  Гуща 

Сергій Геннадійович –  ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Особливості побудови програм реабілітації військовослужбовців, 
учасників бойових дій в санаторних умовах з використанням 
інформаційних технологій 

 Горбунов Олег Андрійович – к.б.н., с.н.с., факультет 
комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 
університету імені Т.Г. Шевченко 

Потреба в медичній та фізичній реабілітації військовослужбовців 
збройних сил України з бойовими пораненнями та травмами 

 Горішна Ольга Василівна – д.м.н., професор,  старший науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту проблем військової 



медицини Української військово-медичної академії 
Основи клінічної психологічної реабілітації 
 Кабанцева Анастасія Валеріївна – к.псих.н, доцент кафедри 

психіатрії, психотерапії, наркології і медичної психології Донецького 
національного медичного університету МОЗ України 

Диференційований підхід у відновному лікуванні хворих з 
торакалгією на фоні дегенеративно-дистрофічних захворювань 
 Катюкова Лілія Дмитрівна  – лікар ЛФК вищої категорії, Клініка 

реабілітації ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України» 

Рекреаційна екогігієна: минуле, сьогодення, майбутнє  
 Мокієнко Андрій Вікторович – д.м.н., с.н.с., асистент кафедри 

гігієни та медичної екології Одеського національного медичного 

університету 
Високотонова терапія - нейровiдновлювальний механізм дії та вплив 

на  якість життя при хронічній ішемії мозку та супутній патології 
 Паніна Світлана Олександрівна – асистент кафедри 

реабілітаційної медицини, Одеський національний медичний 
університет 

The effects of functional food on rehabilitation of coronary hearts 

disease patients 
 Плакіда Олександр Леонідович – к.м.н., доцент, Одеський 

національний медичний університет 

Умови формування та специфіка біологічної дії мінеральних вод з 
підвищеним умістом органічних речовин  родовищ Карпатського 

регіону України 
 Погребний Анатолій Леонідович –  провідний гідрогеолог ДУ 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України» 
Гуща Сергій Геннадійович – к.м.н., с.н.с., завідувач відділу 

фундаментальних досліджень ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Обґрунтування можливості та доцільності застосування фізичних 

факторів на різних етапах реабілітації хворих після перенесеної 
коронавірусної інфекції 

 Роздільська Ольга Миколаївна – доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, 
фізіотерапії і курортології, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
Маслова Валентина Степанівна – к.м.н., заст. головного лікаря, 

КНП Харківської Обласної Ради  «Обласна клінічна інфекційна 
лікарня» 

Розроблення системи реабілітації військовослужбовців з різними 

травмами та захворюваннями в санаторно-курортних умовах із 
використанням природних лікувальних чинників 

 Тертишний Сергій Володимирович – к.м.н., Військово-медичний 
клінічний центр Південного регіону 

Фізична терапія дихальної дисфункції у хворих із постковідним 

синдромом 
 Федяєва Світлана Іванівна – к.м.н., Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького  



Мінеральні води як складова санаторно-курортної реабілітації дітей 

в період ремісії онкологічних захворювань 
 Шаповалова Ганна Анатоліївна – к.м.н., доцент,  Одеський 

національний медичний університет 
Засоби фізичної терапії у відновлювальному лікуванні головного 

болю напруги 
 Школьна Марія Василівна – лікар-дитячий невролог, Одеський 

обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»  
Горша Оксана Вікторівна – д.м.н., професор, кафедра педіатрії, 
Медичний інститут Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили. 
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ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

МОДЕРАТОР: Безверхнюк Тетяна Миколаївна – д.держ.упр., професор, 
заступник директора з наукової роботи ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

 
Тенденції розвитку міжнародної та національної стандартизації у 

сфері лікувально-оздоровчого туризму 

 Кисилевська Альона Юріївна – к.т.н., с.н.с., провідний науковий 

співробітник ДУ «Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Наукове обґрунтування критеріїв спеціалізації санаторно-курортних 
закладів України 

 Коєва Христина Олександрівна – завідувач Українського 
державного центру стандартизації і контролю якості природних і 
преформованих засобів ДУ «Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Лікувально-оздоровчий туризм – проблеми, перспективи 

 Дмитрієва Галина Олександрівна – к.м.н., с.н.с., провідний 

науковий співробітник Українського державного центру 
стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів 
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 
та курортології МОЗ України» 
Сенча Сергій Анатолійович – к.держ.упр, науковий співробітник 

Українського державного центру стандартизації і контролю якості 
природних і преформованих засобів ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Сучасне використання радонових вод України 
 Погребний Анатолій Леонідович –  провідний гідрогеолог  Центру 

ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів ДУ 
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 
курортології МОЗ України» 

Перспективність використанням природних лікувальних ресурсів 
Одеського регіону для підвищення курортно-рекреаційного 

потенціалу 
 Сторчак Оксана Василівна, Олійник Наталія Петрівна – 

наукові співробітники Центру ведення державного кадастру 
природних лікувальних ресурсів ДУ «Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

 
 
 

 
 

Довідки за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров.,6, каб. 21. 
Тел. (068) 958-46-30, Устянська Анастасія Олексіївна. 
E-mail: nastiaustianska94@gmail.com 

 
З повагою, Оргкомітет 
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