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МОЛОДІ ВЧЕНІ

ПЕРША КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ФІЗІОЛОГІВ
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

«Фізіологія: від молекул до організму»
(20—21 жовтня 2011 р., Київ)

20–21 жовтня 2011 року відбулася перша в 
історії Інституту фізіології ім. О.О. Богомоль-
ця НАН України Всеукраїнська конференція 
молодих учених «Фізіологія: від молекул до 
організму», організована Радою молодих уче-
них Інституту фізіології та Міжнародного 
центру молекулярної фізіології НАН Укра-
їни за підтримки Українського товариства 
ней ронаук і фірми «БіоЛабТех ЛТД».

На відкритті конференції зі вступним 
словом виступив академік НАН України 
Олег Олександрович Кришталь. Він закли-
кав наукову молодь не боятися оприлюдню-
вати свої результати і повсякчас прагнути 
зробити справжні наукові відкриття, що не-
одноразово здійснювалися в стінах Інститу-
ту фізіології.

Серед учасників конференції були молоді 
науковці, аспіранти та студенти з різних 
науково-дослідних інститутів і вищих на-
вчальних закладів Києва, Харкова, Доне-
цька, Львова, Луганська, Сімферополя тощо. 
Доповіді учасників охоплювали майже всі 
аспекти фізіології: від взаємодії окремих мо-
лекул та ізольованих клітин до функціону-
вання цілісного організму, від фундамен-
тальних досліджень фізіологічних механіз-
мів до практичних висновків для медичної 
фізіології людини. Молоді фізіологи показа-
ли свою високу кваліфікацію, володіння су-
часними методами досліджень, як-от елек-
трофізіологічні, біохімічні, імунологічні, мо-
лекулярно-біологічні, поведінкові методики 
вивчення фізіології людини і тварин.

Присутніх приємно вразив високий нау-
ковий рівень конференції. Кожна доповідь 
супроводжувалася жвавою дискусією, під 
час якої звучали обґрунтовані відповіді на 
складні питання, незважаючи на те що для 
деяких учасників це була перша спроба пуб-
лічного виступу.

Усі доповіді оцінювало фахове журі, яке 
обирало найкращі роботи у відповідних сек-
ціях, відзначаючи доповідачів грамотами і 
призами. Серед нагороджених: Анна Котля-
рова, Анна Жуковська, Вероніка Гур’янова, 
Світлана Тимченко, Олексій Болдирєв. Особ-
ливо журі відзначило молодшого наукового 
співробітника Інституту фізіології Андрія 
Сотника, який презентував свою роботу ан-
глійською мовою. Було висловлено споді-
вання, що згодом рівень знання англійської 
серед молоді лише зростатиме і з’явиться 
більше якісних англомовних презентацій. 
Призерами конкурсу на найкращий постер 
стали Юлія Мазур та Аліна Саврасова.

Матеріали конференції опубліковано у 
«Фізіологічному журналі», Т. 57, № 5 (2011).

Усю роботу з організації та проведення кон-
ференції взяли на себе молоді вчені Інституту 
фізіології, що продемонструвало їхні неабиякі 
організаторські здібності. Особ ли во слід від-
значити активну роботу голови Ради молодих 
учених Інституту фізіології ім. О.О. Богомоль-
ця та Міжнародного центру молекулярної фі-
зіології О.А. Федоренко, яка за короткий час 
змогла згуртувати міцну й ефективну команду 
енергійних і відповідальних молодих людей.

Загалом і організатори, і учасники конфе-
ренції залишилися задоволеними. Такі захо-
ди сприяють зближенню молодих учених з 
усієї України, розширюють науковий світо-
гляд творчої молоді.
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