
Звіт про діяльність Товариства молодих вчених кафедри медико-

біологічних дисциплін 

НУФВСУ за 2019–2020 рр. 

Товариство молодих вчених Національного університету фізичного 

виховання і спорту України є добровільним колегіальним органом, який 

об’єднує молодих учених – наукових працівників, аспірантів та докторантів 

(віком до 35 років). Метою його діяльності є сприяння здійсненню та розвитку 

наукових досліджень молодих вчених, а також забезпечення представництва, 

захисту і реалізації їхніх прав та інтересів. Представниками молодих вчених 

кафедри у Раді Товариства молодих вчених є здобувачі Гончаренко О.Ю. та 

Поліщук А.О. 

І. Організаційна робота  

31 січня 2020 р. відбулось чергове засідання товариства молодих вчених 

кафедри медико-біологічних дисциплін. Були розглянуті питання щодо 

покращення освітньо-наукової програми та введення їх у дію. Було проведено 

анкетування для визначення посталих проблем, а також озвучення пропозицій 

та ідей їх вирішення. 

      

ІІ. Наукова робота 

10 березня 2020 р. молодими вченими кафедри медико-біологічних 

дисциплін Поліщук А. О. та Гончаренком О. Ю. було проведено наукову 

конференцію. У ній взяли участь: 

1. Поліщук А.О. Рівень експресії довгих некодуючих РНК при тривалій 

та довготривалій адаптації у відповідь на фізичне навантаження. 

2. Седукін Д. Особливості композиційного складу тіла спортсменів, що 

спеціалізуються у різних видах єдиноборств, у процесі зниження маси. 



3. Порадун Ю.М. Зміни клітинного гомеостазу у жінок з ожирінням під 

впливом фізичних тренувань та гіпокалорійної дієти. 

4. Гончаренко О. Ю. Корекція функціонального стану організму в умовах 

силового фітнесу. 

5. Денисенко В. Підготовка нижніх акробатів з урахуванням вимог 

обраного амплуа на етапі попередньої базової підготовки. 

6. Мазур Ю.Ю. Асоціація  поліморфізмів гену PPARGC1A із зниженням 

маси тіла у жінок із ожирінням. 

7. Сосновський В.В. Індивідуальні особливості адаптації спортсменів до 

фізичних навантажень в умовах середньогір’я. 

Конференція пройшла у теплій, дружній атмосфері.  Серед слухачів було 

багато представників Товариства молодих вчених із інших кафедр.  У процесі 

дискусій було задано багато запитань доповідачам. З заключним словом 

виступила завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін доктор медичних 

наук, професор Вікторія Анатоліївна Пастухова. 

 

 



 

 


