
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ у н і в е р с и т е т  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ і СПОРТУ УКРАЇНИ

Вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150. 03150, тел.: (044)2875452, факс: (044) 2876191/6821 Е-піаіІ: гесїога1@іші-8рог1.е(]и.иа

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Поліщук А. О. 
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  аспірантка Національного 
університету фізичного виховання і спорту України
Тема дисертації та дата її затвердження - «Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії 
міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості», 
28.12.2017 р.
Код та назва спеціальності - 091 Біологія 
Шифр та назва галузі знань - 09 Біологія 
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 26.829.019
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи - Національний університет фізичного виховання і 
спорту України, МОН України, м. Київ, вул. Фізкультури, 03150, (044) 289-40-92 
Науковий керівник -  Дроздовська Світлана Богданівна, доктор біологічних наук, 
професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету 
фізичного виховання і спорту України; Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних 
наук, професор, зав.відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця.
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30.09.2021 р.
Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 17.06.2021 р.
Фаховий семінар, дата проведення: 22.06.2021 р.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 24.06.2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 30.11.2021 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 30.11.2021 р.
Вимоги пунктів 9-18 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії 
дотримано. а Г о с\ ^ м о г о

Захист дисертації планується: 17 грудня 2021 року, 14:00, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, І корп., 104 к.

від ю м . т * .. ш / і

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів вищої 
кваліфікації

Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду

В. А. Пастухова


