
Звіт 

про проведення 87-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині» 

(м. Івано-Франківськ ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», 22-23 березня 2018 року) 

 

22-23 березня 2018 року в м. Івано-Франківську проводилась 87-а науково-практична 

конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині». 

Представлення результатів власних досліджень, їх обговорення, дискусія між студентами та 

молодими вченими сприяло отриманню консенсусу з ключових дискутабельних питань, 

збагаченню новими ідеями і отриманню стимулу до подальшої наукової праці. Обговорення 

актуальних проблем медицини здійснювалось з провідними вченими Університету.  

Організатори конференції: Студентське наукове товариство та Товариство молодих 

вчених ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (науковий керівник 

СНТ та ТМВ – професор Воронич-Семченко Н.М.).  

 Програму конференції склали 22 секції. Студенти та молоді вчені прослухали 310 

доповідей. На кожній секції була прочитана актова промова провідними фахівцями ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». Свої актові промови представила 

зав. кафедри фізіології ім. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету 

проф. Ткачук С.С. на секціях «Нормальна та патологічна фізіологія. Фармакологія» та «Молоді 

вчені». 

Наукові публікації у вигляді 500 тез представлені в науковому виданні «Тези доповідей 

87-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

«Інновації в медицині» (22-23 березня 2018 року), а також 15 статей молодих вчених 

опубліковано в фаховому виданні «Art of Medicin» ( №1(5) січень-березень 2018). Публікація 

матеріалів конференції затверджена Вченою радою ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (протокол №3 від 27 лютого 2018 року).  

На кожній секції куратори визначали призерів, а слухачі - кращу доповіді на думку 

слухачів. На Пленарному засіданні усі призери були нагороджені дипломами I, II та III 

ступенів, Грамотою глядацьких симпатій та отримали матеріали конференцій.  

Зареєстровано 523 активних учасників конференції, серед яких 415 – студентів,  108 – 

молодих вчених медичних навчальних закладів України, з яких: 

Буковинський державний медичний університет – 12; 

Вінницький національний медичний університеу ім. М.І. Пирогова – 20; 

Дніпропетровська медична академія – 4; 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» – 371;  

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 33;  

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – 1; 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського – 13;  

Ужгородський національний університет – 4; 

Харківський національний медичний університет – 12; 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» - 3; 

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького – 1; 

Івано-Франківський базовий медичний коледж – 10; 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» - 7; 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця – 10; 

Національний фармацевтичний університет – 1; 

Одеський національний медичний університет – 3; 

Полтавський базовий медичний коледж – 1; 

Сумський державний університет – 3; 

Сумський медичний коледж – 4; 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» - 7; 

Харківський фармацевтичний університет – 1; 

Харківський обласний медичний коледж – 1; 



UMED in Lodz – 1. 

У роботі конференції приймали участь лікарі-інтерни з наступних областей України:  

- Кропивницька – 1; 

- Івано-Франківська - 37. 

Серед іноземних науковців на конференції був представник University of Lodz (Poland)  

Machala Ewa.  

У рамках конференції було проведено 9 майстер-класів, а саме: 

• «Ведення фізіологічних пологів»;  

• «Ведення хворих з ускладненим STEMI»; 

• «Цифрова стоматологія»;  

• «Новітні технології в лікуванні цукрового діабету»;  

• «Екстренна медична допомога – Алгоритм дій 2-х реаніматологів CALS 

(кваліфікована кардіологічна допомога)»;  

• «Канадські стандарти діагностики в мамології»;  

• «Методика одягання захисного костюму при роботі з хворими на ОНІ»;  

• «Застосування дихальних тестів для діагностики захворювань в 

гастроентерології» «Перша догоспітальна допомога при надзвичайних ситуаціях». 

Участь у майстер-класах взяли близько 140 учасників. Усі вони отримали сертифікати 

проходження відповідного майстеркласу. 

Резолюція конференції: 

1. У навчальних медичних закладах створювати умови для формування етичних 

принципів академічної доброчесності студентів та молодих вчених. 

2. Розвивати науковий потенціал молодих вчених навчальних закладів України. 

3. Наукові дослідження студентів та молодих вчених проводити на засадах принципів 

доказової медицини та їх біоетичної оцінки.   

 

 

 

 

 

 

 

      Проректор з наукової роботи                                              І.П. Вакалюк 

 


