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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор УкрНДІпротезування 

 

к.т.н., доцент_________ А.Д. Салєєва 

 

 

Календарний план  
проведення навчально-практичних семінарів у 2021 році  

по впровадженню нових та актуалізованих технологій і методик реабілітації та 

замовленнями протезно-ортопедичних підприємств і реабілітаційних центрів.  
 

Теми семінарів і дати проведення Підприємства-замовники 

 

Теми семінарів по впровадженню нових і актуалізованих технологій  

та методик реабілітації 

БЕРЕЗЕНЬ  

Онлайн-семінар 

19.03.2021 
1. Сучасні підходи до організації реабілітаційного процесу в центрах 

комплексної реабілітації. Системний підхід до організації 

реабілітаційного процесу дітей з неврологічними захворюваннями. 

Тестування та вибір методик реабілітації та ортезування дітей зі 

спастичним паралічем 

 

ПП «Арол плюс» 

ВЦКРОІ, Лютіж 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

Житомирське ДЕПОП 

ХМЦКРОІ «Промінь», 

Харків 

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Полтавське КЕПОП 

22.03-26.03.2021  

2. Застосування об’єктивних методів дослідження з використанням 

роботизованих систем в реабілітаційній практиці  

ВЦКРОІ, Лютіж 

ХМЦКРОІ «Промінь», 

Харків 

Онлайн-семінар 

31.03.2021  

3. Сучасні підходи до реабілітації дітей з прогресуючими 

спадковими нейро - м’язовими захворюваннями 

ВЦКРОІ, Лютіж 

КВІТЕНЬ  

Онлайн-семінар 

02.04.2021  
4. Сучасні підходи до вибору методик та проведення  реабілітації 

пацієнтів з патологією спинного мозку та ХСМТ.  

 

ВЦКРОІ, Лютіж 

ХМЦКРОІ «Промінь», 

Харків 

 

Онлайн-цикл ТУ  

05.04.-09.04.2021  
5. Цикл  ТУ Актуальні питання щодо реабілітації та ортезування 

пацієнтів з наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок. 

ТОВ «Сигма-орто» 

ПП «Ортопедсервісцентр»  

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Онлайн-семінар 

23.04  

6. Особливості комплексної реабілітації дітей з неврологічними 

захворюваннями  при функціональній нестабільності колінних 

суглобів та дисплазії кульшових суглобів 

ВЦКРОІ, Лютіж 

 

Онлайн-семінар 

27.04.2021  
7. Сучасні підходи до протезування/ортезування верхніх та нижніх 

кінцівок з урахуванням вимог ISPO  

ПП «Терно-Топ» 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

ПП «Ортотоп» 

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Полтавське КЕПОП 
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Онлайн-семінар 

28.04.2021 
8. Систематизовані підходи до технологій виготовлення протезів 

нижніх кінцівок.  

ПП «Терно-Топ» 

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ФОП Бондаренко 

Житомирське ДЕПОП 

ПП «Ортотоп» 

Полтавське КЕПОП 

Онлайн-семінар  

29.04.2021 

9. Сучасні підходи до технологій виготовлення ортезів на нижні 

кінцівки.  

ПП «Терно-Топ» 

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ФОП Бондаренко 

Житомирське ДЕПОП 

ПП «Ортотоп» 

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Полтавське КЕПОП 

ТРАВЕНЬ  

Онлайн-семінар  

07.05.2021 
10. Вибір методів фізичної реабілітації та корсетотерапія для дітей з 

деформаціями хребта внаслідок різних захворювань (в тому числі 

нейро - м’язових). 

ВЦКРОІ, Лютіж 

ХМЦКРОІ «Промінь», 

Харків 

12.05 - 14.05.2021   
11. Метод динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з 

використанням рефлекторно-навантажувального пристрою 

«Гравістат» в реабілітації дітей з ДЦП 

ВЦКРОІ, Лютіж 

ЧЕРВЕНЬ  

Онлайн-семінар 

09.06.2021  
12 Сучасні підходи до технологій виготовлення протезів верхніх 

кінцівок.  

ПП «Терно-Топ» 

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ФОП Бондаренко 

Житомирське ДЕПОП 

ПП «Ортотоп» 

ПП «Ортопедсервісцентр» 

Полтавське КЕПОП 

14.06 - 18.06.2021  
13 Цикл  ТУ Застосування роботизованих систем в реабілітації 

хворих з нейро-ортопедичною патологією. 

ВЦКРОІ, Лютіж 

ВЕРЕСЕНЬ  

06.09-10.09.2021  

14 Підготовка фахівців з підбору, адаптації та освоєння допоміжних 

засобів (крісла колісні).  

ПП «Арол плюс» 

Полтавське КЕПОП 

20.09 26.09.2021  
15 Цикл  ТУ «Сучасні підходи до реабілітації та протезування осіб з 

травмами та захворюваннями кінцівок»  

ТОВ «Сигма-орто» 

Житомирське ДЕПОП 

ПП «Ортопедсервісцентр» 

2 лікаря 

ЖОВТЕНЬ  

04.10 - 08.10.2021  

16. Цикл ТУ Сучасні підходи до реабілітації та ортопедичного 

забезпечення дітей зі спастичними та в'ялими парезами   

ВЦКРОІ, Лютіж 

Житомирське ДЕПОП 

Онлайн-семінар 

11.10.2021  
17 Оцінювання функціональних можливостей пацієнтів з 

порушеннями функцій верхніх та нижніх кінцівок при виборі 

відповідних протезів.  

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ПП «Ортотоп» 
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Онлайн-семінар 

22.10.2021  
18 Оцінка функціональних можливостей  ОРА пацієнтів при  виборі 

ортезів на верхні та нижні кінцівки.  

 

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ТОВ «Ортез-Полтава» 

ПП «Ортотоп» 

ПП «Ортопедсервісцентр» 

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Полтавське КЕПОП 

ЛИСТОПАД  

Онлайн-семінар 

05.11.2021  
19. Сколіотичні деформації хребта, анатомічні та функціональні 

особливості патології, показання до призначення та лікування 

ортезами на хребет. 

 

ПП «Арол плюс» 

ПП «Форвард-Орто» 

ФОП Бондаренко 

Житомирське ДЕПОП 

ТОВ «Ортез-Полтава» 

ПП «Ортотоп» 

ТОВ «МЦ «Ортоспайн» 

Полтавське КЕПОП 

15.11 - 19.11.2021 

20. Цикл  ТУ Актуальні питання щодо реабілітації та ортезування 

пацієнтів з наслідками травм та захворювань верхніх кінцівок та 

хребта  

 

ПП «Арол плюс»  

ПП «Ортопедсервісцентр»  

  

21. Застосування роботизованих систем в реабілітації хворих з 

нейроортопедичною патологією. 

Про дату проведення семінару буде повідомлено додатково,  

так як планується проведення семінару за участю  

міжнародного спеціаліста. 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

ПП «Форвард-Орто» 

 

Теми семінарів за замовленнями підприємств 

та реабілітаційних центрів 

ТРАВЕНЬ  

27.05 - 28.05.2021  

22. Застосування методики кінезіологічного тейпування в 

комплексній реабілітації дітей з наслідками неврологічних 

захворювань. 

 

ФОП Веслополов 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

ЧЕРВЕНЬ  

04.06.2021   

23. Методики кінезіотерапії в реабілітації пацієнтів з порушеннями 

рухових функцій. 

 

ФОП Веслополов 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

10.06 - 11.06.2021   

24. Функціональна анатомія та методики ерготерапії для дорослих та 

дітей з наслідками неврологічних захворювань. 

 

ФОП Веслополов 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

21.06 - 23.06.2021 

 

25 Реабілітація пацієнтів з ампутаційними дефектами нижніх 

кінцівок 

ВЦКРОІ, Лютіж 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

Полтавське КЕПОП 

Онлайн-семінар    

25.06.2021  

26 Сучасні підходи до вибору методик для відновлення рухових 

функції верхніх та нижніх кінцівок в реабілітації пацієнтів з 

наслідками інсульту 

Луганськ. НУ ім. Шевченка 

ХМЦКРОІ «Промінь», 

Харків 

Полтавське КЕПОП 
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ЛИПЕНЬ  

29.06-02.07.2021   

27 Медичні аспекти та технології виготовлення протезів стегна 

модульного типу, протезів стегна модульного типу з вкладишем із 

силіконової композиції та протезів стегна для купання. 

Інвакрок 

ПП «Ортотоп» 

Полтавське КЕПОП 

ВЕРЕСЕНЬ  

14.09-17.09.2021   

28 Медичні аспекти та технології виготовлення протезів гомілки 

модульного типу, протезів гомілки модульного типу з вкладишем із 

силіконової композиції та протезів гомілки для купання. 

ФОП Веслополов 

ПП «Ортотоп» 

Полтавське КЕПОП 

ЖОВТЕНЬ  

25.10-29.10.2021   

29 Технологія виготовлення протезів нижніх кінцівок для занять 

спортом 

ПП «Ортотоп» 

 

ЛИСТОПАД  

10.11-12.11.2021  

30 Медичне призначення та технологія  виготовлення ортезів на 

хребет для лікування сколіозу та кіфозу. 

ПП «Ортотоп» 

Полтавське КЕПОП 

Про дату проведення буде повідомлено окремо 

31 Сучасні підходи до вибору методик та проведення реабілітації 

пацієнтів з ХСМТ 

РЦ «Донбас» 

 

32. Медичне призначення та технології виготовлення ортезів на 

колінний-гомілковостопний суглоби-стопу  та гомілковостопний 

суглоб-стопу шарнірних та безшарнірних 

Дніпропетровське КЕПОП 

П «Орто-Крок» Львівської 

ОГО «ПІЛ» 

ПП «Ортопедсервісцентр» 

 

33. Медичні аспекти та технологія виготовлення протезу стопи з 

силіконовим вкладишем 

 

Дніпропетровське КЕПОП 

 

 

 

 


