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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова: Васильєв Анатолій Васильович, почесний ректор Сумського 

державного університету, голова Вченої ради Сумського державного 

університету, голова відокремленого підрозділу «Спортивна студентська 

спілка України в Сумській області» 

Заступники голови: Бріжатий Олександр Володимирович, проректор з 

науково-педагогічної роботи Сумського державного університету 

Атаман Юрій Олександрович, директор центру спортивної медицини 

Сумського державного університету, професор, доктор медичних наук 

Члени оргкомітету: Лобода Андрій Миколайович, директор навчально-

наукового медичного інституту Сумського державного університету, 

професор, доктор медичних наук 

Бріжата Ірина Анатоліївна, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та 

спортивної медицини, кандидат педагогічних наук 

Жаркова Альбіна Володимирівна, доцент кафедри сімейної медицини з 

курсом дерматовенерології, кандидат медичних наук 

Король Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри фізичного виховання та 

спорту Сумського державного університету, доцент, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту 

Півень Андрій Григорович, директор центру комп’ютерних технологій 

Сумського державного університету 

Сотніков Дмитро Дмитрович, заступник директора навчально-наукового 

медичного інституту Сумського державного університету, доцент, кандидат 

медичних наук 

Технічний секретар: Крамаренко Ольга Анатоліївна, завідувач сектором 

інформаційних технології бібліотеки Сумського державного університету 
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(Онлайн-конференція за посиланням https://cutt.ly/SUMDU-09-11) 

до 10.00 Онлайн реєстрація учасників конференції за посиланням 

https://f.ls/u9dgd 

10.00-14.00 Засідання №1 

Вступне слово – Почесний ректор Сумського державного університету 

Анатолій Васильєв  

Доповіді: 

Платонов Володимир Миколайович (доктор педагогічних, професор, 

академік Української академії наук, радник ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, професор кафедри 

історії та теорії олімпійського спорту НУФВС, голова комісії НОК України 

«Інновації в спорті») «Проблеми спортивного тренування в аспекті 

спортивної медицини» - 1 година. 

Гуніна Лариса Михайлівна (доктор біологічних наук, професор, заступник 

директора навчально-наукового олімпійського інституту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України) «Сучасні можливості 

фармакологічного забезпечення процесу підготовки юного спортсмена» 

- 30 хвилин. 

Завгородня Ольга Леонідівна (провідний професіонал відділу зовнішніх 

зв’язків та інформації Національного антидопінгового центру України) 

«Антидопінговий контроль у спорті: загальні засади, проблеми та 

перспективи» - 1 година. 

Карленко Василь Павлович (віце-президент Федерації біатлону України, 

професор кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

заслужений тренер України) «Експрес-діагностика “D&K-Test” – 

комплексний  та оперативний  метод управління тренувальною і 

змагальною діяльністю спортсменів на етапах багаторічного 

удосконалення» - 45 хвилин. 

14.00-14.30 Обідня перерва 

14.30-17.30 Засідання №2 

Гуніна Лариса Михайлівна (доктор біологічних наук, професор, заступник 

директора навчально-наукового олімпійського інституту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України) «Допінг в дитячо-

юнацькому спорті: явна та прихована небезпека» - 1 година. 



Неханевич Олег Борисович (доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології 

Дніпровського державного медичного університету) «Особливості допуску 

до занять спортом осіб з малими аномаліями розвитку серця на 

сучасному етапі» - 30 хвилин. 

Кропта Руслан Віталійович (кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, завідувач лабораторії 

діагностики функціонального стану спортсменів Державного науково-

дослідного інституту фізичної культури і спорту) «Сучасні можливості 

медико-біологічного супроводу підготовки спортсменів у видах спорту, 

що потребують прояву витривалості» - 30 хвилин. 

Жаркова Альбіна Володимирівна (кандидат медичних наук, доцент кафедри 

сімейної медицини Сумського державного університету, провідний 

фахівець центру спортивної медицини СумДУ) «Особливості підготовки 

спортсменів в умовах пандемії COVID-19» - 30 хвилин. 

Атаман Юрій Олександрович (доктор медичних наук, професор кафедри 

сімейної медицини Сумського державного університету, директор центру 

спортивної медицини СумДУ) «Проблеми та шляхи вдосконалення 

медичного забезпечення членів національних збірних команд за 

досвідом центру спортивної медицини СумДУ» - 30 хвилин. 

17.30-18.00 «Круглий стіл» з актуальних питань розвитку спортивної 

медицини. Закриття конференції. 


