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07 листопада 2018 року, середа 

(Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1, конференц- 

зал) 

 

09.00-10.00 Реєстрація учасників конференції 

 
 

10.00-13.30 Пленарне засідання 

Президія: Бріжатий О. В, Лантушенко Д. С., Петрова О. Ю., 

Лобода А. М., Атаман Ю. О. 

 
 

Відкриття конференції - проректор з науково-педагогічної 

діяльності Сумського державного університету 

Бріжатий О. В. 
 

Привітання від Сумської обласної державної адміністрації - 

начальник управління молоді та спорту 

Лантушенко Д. С. 

 

Привітання від Національного олімпійського комітету 

України - голова відділення Петрова О. Ю. 

 

Вступне слово - директор медичного інституту Сумського 

державного університету Лобода А. М. 

 

Лисенко О. М. (д.б.н., професор кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі та спорті 

Національного університету фізичного виховання і спорту 

України) "Сучасні підходи до оцінки функціональної 

підготовленості спортсменів високої кваліфікації" 



Штриголь С. Ю. (д.м.н, завідувач кафедри фармакології 

Національного фармацевтичного університету), Цивунін В. В. 

(к.м.н, асистент кафедри фармакології Національного 

фармацевтичного університету) "Місце вітамінних, 

амінокислотних засобів та карбокситерапії при підготовці 

спортсменів" 

 

Гайович В. В. (д.м.н., старший науковий співробітник ДУ 

"Інститут травматології та ортопедії НАМН України"), 

Гайович І. В. (к. м. н., молодший науковий співробітник ДУ 

"Інститут травматології та ортопедії НАМН України") 

"Хірургічне лікування травматичних ушкоджень м'язів та 

сухожиль у спортсменів" 

 

Гуніна Л. М. (д.б.н., головний науковий співробітник 

Національного антидопінгового центру України) 

"Анаболічні агенти: позиція WADA та побічні ефекти" 

 

Кропта Р. В. (к.ф.в.с., доцент Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, керівник комплексної 

наукової групи з легкої атлетики) "Моніторинг 

функціональної підготовленості спортсменів в сучасних 

умовах розвитку спорту вищих досягнень" 

 

Гуніна Л. М. "Сучасні підходи до застосування дозволених 

кардіопротекторів в спорті: чи є життя після мельдонію?" 

 

Атаман Ю. О. (д.м.н., директор науково-методичного центру 

спортивної медицини Сумського державного університету) 

"Досвід Сумського державного університету з організації 

науково-методичної роботи зі спортивної медицини" 



Грек А. В. (заступник директора науково-методичного центру 

спортивної медицини Сумського державного університету), 

Скульбеда А. Є. (лікар-радіолог МДЦ "Медея") "Роль магнітно- 

резонансної томографії у діагностиці спортивної травми". 

 

Жаркова А. В. (к.м.н., провідний фахівець науково-методичного 

центру спортивної медицини Сумського державного 

університету) "Особливості харчування спортсменів у 

змагальному періоді річного циклу підготовки спортсменів" 

 

13.30-14.30 Обідня перерва. 

 

14.30-16.00 Екскурсія до Університетської клініки та інших 

корпусів Сумського державного університету. 



08 листопада, четвер 

(Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1, аудиторія 

118) 

 
 

10.00-12.00 Майстер-клас провідного тренера-реабілітолога 

Національної збірної команди України з легкої атлетики 

Савченка Є. В. "Проблеми попереково-крижової ділянки при 

заняттях спортом та їх корекція". 

 

12.00-14.00 Майстер-клас кандидата медичних наук, провідного 

фахівця науково-методичного центру спортивної медицини 

Сумського державного університету Жаркової А. В. 

"Математичний розрахунок індиві-дуального харчування". 
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