
 
 

 
 

 
 

 

WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЕРГОТЕРАПЕВТІВ» 

 
І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

4-5 ЖОВТНЯ 2019  
 «ЕРГОТЕРАПІЯ: НОВА ПРОФЕСІЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ» 

 
Метою першої в історії України міжнародної конференції з ерготерапії, яка 

відбудеться 4-5 жовтня 2019 року у Києві, є підвищення професійного рівня сучасних та 
майбутніх українських ерготерапевтів, а також збільшення проінформованості щодо мети, 
можливостей та сфер професійної діяльності ерготерапії серед лікарів фізичної та 
реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, терапевтів мови і мовлення, логопедів, 
психологів, соціальних працівників та представників інших суміжних спеціальностей. Окрім 
фахівців різних реабілітаційних професій, особливо актуальною Конференція буде для 
науково-педагогічних працівників, які проваджують освітню діяльність за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія».  

Конференція схвалена Всесвітньою Федерацією Ерготерапевтів.  
Напрямки конференції: 

➢ сфери професійної діяльності ерготерапевтів; 
➢ практичний досвід ерготерапевтичних втручань в неврології, педіатрії, геріатрії, 

інклюзивній освіті, використання допоміжних та асистивних технологій;  
➢ робота у міждисциплінарних командах; 
➢ освіта ерготерапевтів та досвід впровадження ерготерапії як нової професії у різних 

країнах світу; 
➢ підготовка клінічних супервізорів з ерготерапії.  

У Програмі Конференції також будуть представлені доповіді від лікарів, фізичних 
терапевтів, терапевтів мови і мовлення.  

Крім участі у конференції віце-президента Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів 
Саманти Шанн, очікуються презентації з Канади, США, Великобританії, Румунії, Вірменії та 
інших країн.  

Мови конференції: українська та англійська, буде організований послідовний 
переклад.  

 
В рамках конференції відбудеться Урочиста презентація УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Мінімальних Стандартів Освіти Ерготерапевтів від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів.  
 

  



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ АНКЕТИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ДО 15 ВЕРЕСНЯ 2019 

РОКУ 

за посиланням: https://forms.gle/U4ZAHYYPhjjEQoGZ8 

СПЛАТА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВНЕСКУ ДО 1 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ* 
Фахівці, викладачі             300 грн 
Студенти          150 грн 

 
*Реквізити для сплати реєстраційного внеску: 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 
ЄДРПОУ 02928433 
Рахунок 31256263213510 код 25010200 в ДКСУ, м. Київ 
МФО 820172 
Призначення платежу: «За участь у конференції «Ерготерапія: нова професія для сучасної 
системи реабілітації України від П.І.Б.» 
Запрошуємо Вас до електронної публікації тез матеріалів конференції (додаток 1). 

Термін подання тез – 1 вересня 2019 року за ел.адресою: aspir_nufvsu@ukr.net 

Матеріали конференції (тези) після рецензування будуть представлені в електронному 
збірнику на сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України 
(www.uni-sport.edu.ua). 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Адреса: вул. Фізкультури, 1, м. Київ, Україна, 03150. 
Ел.адреса: aspir_nufvsu@ukr.net 
Громадська організація «Українське товариство ерготерапевтів» 
Ел.адреса: ergo.ukraine@gmail.com 

Додаток 1 
Вимоги до оформлення тез 

 
Матеріали подаються українською, англійською (для іноземних громадян) або російською 
мовами.  
Обсяг тез: до 2-х сторінок друкованого тексту формату А4.  
Текстовий редактор: Microsoft Word.  
Поля: 20 мм з усіх боків.  
Шрифт: Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, 
вирівнювання по ширині сторінки. Абзацний відступ 10 мм.  
Структура тез:  
- напрямок конференції;  
- назва тез – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, ШРИФТ НАПІВЖИРНИЙ З ВИРІВНЮВАННЯМ ПО 
ШИРИНІ СТОРІНКИ;  
- прізвище та ініціали – Пономаренко І.В. (малими літерами);  
- назва організації, місто, країна – малими літерами, шрифт курсивом з вирівнюванням по 
ширині сторінки;  
- обов’язкові розділи: вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати 
дослідження та їх обговорення, висновки, література;  
- список літератури – алфавітний (до 5 джерел).  
 
Оргкомітет конференції залишає за собою право на відхилення матеріалів, зміст та 
структура яких не відповідатимуть вказаним вимогам. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FU4ZAHYYPhjjEQoGZ8%3Ffbclid%3DIwAR20dIB4gUFVhQnHxXUTb-6BqOGnNkeV1CeWrgVN9xUVcutDWnkIdRBPMf4&h=AT2z9GqrQnLod1CMKxMoy6QOzFFeCTfZCHJ2djvfWw0c9ilMPJMIoWjuE6YikG6eEWALsx3Sq6aZEt0bblJQj6YzMKZ5Z7P5zmsmP5O-o6BqczZ-BwVoi-ygan9cbZa2bNxGqg

