
Звіт 

Про проведення 88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 

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

медичний університет», 28-30 березня 2019 року) 

 

28-30 березня 2019 року в м. Івано-Франківську проводилась 88-а науково-

практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю 

«Інновації в медицині» на базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». 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 та інших вишів України.  

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 330 доповідей. На кожній секції була прочитана актова промова 

провідними фахівцями ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Свої актові промови представили професор кафедри дитячої 

хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), 

головний дитячий хірург МОЗ України Притула В.П. на секції «Хірургія І», 

професор Інституту вродженої і спадкової патології (м. Львів) Кіцера Н.І. на 

секції «Біофізика, інформатика, медична біологія та генетика, медична та 

біоорганічна хімія», а також завідувач кафедрою патологічної фізіології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» 

професор Денефіль О.В. на секції «Наукові дослідження молодих вчених ІІ». 

Наукові публікації у вигляді 568 тез представлені у науковому виданні 

«Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (28-30 березня 2019 року), 

а також 16 статей молодих вчених опубліковано в фаховому виданні «Art of 

Medicine» №1 (9), 2019. Публікація матеріалів конференції затверджена Вченою 

радою ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». Усі 

роботи було перевірено на академічну доброчесність. 

На кожній секції куратори визначали призерів, а слухачі – кращу доповідь 

на думку слухачів. На Пленарному засіданні усі призери були нагороджені 

дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, Грамотою глядацьких симпатій та отримали 

матеріали конференції. 

Зареєстровано 545 активних учасників конференції, серед яких 458 – 

студентів, 87 – молодих вчених медичних навчальних закладів України, з яких: 

Буковинський державний медичний університет – 23 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова – 9 



ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» – 380 

Дніпропетровська медична академія – 1 

Донецький національний медичний університет – 4 

Житомирський медичний інститут – 5  

Запорізький державний медичний університет – 3 

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського – 3 

Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка – 1 

Лубенське медичне училище – 3 

Луганський державний медичний університет – 1 

Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. 

Крупинського – 3 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 35 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – 3 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця – 6 

Національний фармацевтичний університет – 6 

Рівненська медична академія – 6 

Сумський державний університет – 4 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського – 7 

Ужгородський національний університет – 2 

Українська військово-медична академія – 1 

Українська медична стоматологічна академія – 15 

Харківський національний медичний університет – 19 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 2 

Черкаська медична академія – 3 

Чортківський державний медичний коледж – 3ї 

UMED in Łódź – 1 

The Public Higher Medical Professional School in Opole – 4 

Серед іноземних науковців на конференції був представник UMED in Łódź 

- Machała Ewa та The Public Higher Medical Professional School in Opole - 

Frąckowiak K., Roden N., Szewczyk M., Konrad J., Strzelecka M. 

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

• «Інструментальна оцінка болю»; 

• «Діагностика обструктивного апное уві сні»; 

• «Слідами академіка Стражеска М.Д.: новітні підходи до діагностики та 

лікування інфаркту міокарда»; 

• «Використання бароподометрії в скринінгових дослідженнях опорно-

рухового апарату людини»; 

• «Проведення алгоритму ACLS при невідкладних станах»;  

• «Методика відбілювання зубів»; 

• «Цифрові технології в хірургічній стоматології. Хірургічна навігація»;  

• «Канадські стандарти діагностики в мамології»;  

• «Використання новітніх технологій у лікуванні цукрового діабету». 

Участь у майстер-класах взяли близько 80 учасників. Усі з них 

отримали сертифікати про проходження відповідного майстер-класу. 



Резолюція конференції: 

1. У навчальних медичних закладах створювати умови для дотримання 

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 базі 

доказової медицини та біоетичної оцінки роботи. 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                              І.П. Вакалюк 

 

 


