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25-27 березня 2021 року в м. Івано-Франківську проводилась 90-а науково-

практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю 

«Інновації в медицині та фармації» на базі Івано-Франківського національного 

медичного університету. Цьогоріч така конференція була ювілейною — 

дев’яностою і присвячена була 75-річчю з дня заснування ІФНМУ. Зважаючи на 

карантинні обмеження, захід відбувся в онлайн режимі. 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 закладів вищої освіти України. 

Матеріали конференції розміщені за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bfbtDbvz_tySObaoGLsVFIOojf3P2OFM?us

p=sharing та представлені у науковому виданні «Тези доповідей 90-ї науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 

«Інновації в медицині та фармації» (2021). Програма знаходиться за посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/16o3-cCQrUVgfH2aAXnOJ--

ftEuC5zYw4?usp=sharing. Статті молодих вчених опубліковані у фаховому 

виданні «Art of Medicine» №1 (17), 2021. Публікація матеріалів конференції 

затверджена Вченою радою Івано-Франківського національного медичного 

університету. Усі роботи було перевірено на академічну доброчесність. 

У збірнику матеріалів конференції опубліковано понад 500 тез учасників, 

на 19 предметних секціях.  

Не дивлячись на онлайн режим проведення конференції, у заході взяли 

участь понад 1000 учасників з 18 закладів вищої освіти (головним чином 

медичних) України. Відбулись засідання 19-ти секцій, на яких представлено 130 

виступів (у тому числі 23 студенти та молоді вчені з інших навчальних закладів).  

Молоді вчені мали можливість працювати у трьох окремих секційних засіданнях 

(два із напрямку підготовки «Медицина» і одне – «Стоматологія»). Усі активні 

учасники конференції нагороджені дипломами, кращі доповідачі отримали в 

подарунок календар від проректора з наукової роботи професора Ігора Вакалюка, 

а кращі доповіді на думку слухачів – Грамоти глядацьких симпатій. 

У конференції взяли участь 23 студенти та молодих вчених з 18 закладів 

вищої освіти України. 

У рамках науково-практичної конференції студентів та молодих вчених в 

ІФНМУ за доброю традицією відбулися майстер-класи: «Жирні та ефірні олії. 

Сучасний асортимент, особливості виробництва та стандартизації» (кафедра 

фармації); «Дистанційна ЕКГ-моніторингова система «DiaCard» (кафедра 

анестезіології та інтенсивної терапії, кафедра фізіології); «Remote ECG 
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monitoring system «DiaCard» (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, 

кафедра фізіології); «Методика одягання захисного костюму при роботі з 

хворими на особливо небезпечні інфекції» (кафедра інфекційних хвороб); «14 

способів реєстрації ЕКГ» (кафедра внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства); «Тренування практичних навичок на виготовленому муляжі 

колінного суглоба» (кафедра травматології та ортопедії); «Застосування 3D 

сканера в ортопедичній стоматології» (кафедра ортопедичної стоматології); 

«Aplication of the 3D scanner in orthopedic dentistry» (кафедра ортопедичної 

стоматології); «Визначення груп крові методом цоліклонів» (кафедра фізіології, 

кафедра анестезіології та інтенсивної терапії); «Determination of blood groups by 

the method of coliclons» (кафедра фізіології, кафедра анестезіології та інтенсивної 

терапії). 

Резолюція оргкомітету конференції: 

1. Створювати умови для розширення комунікації між студентами-

науковцями та молодими вченими закладів вищої освіти України. 

2. У вищих закладах освіти забезпечувати умови для дотримання 

принципів академічної доброчесності студентів та молодих вчених. 

3. Наукові дослідження студентів та молодих вчених проводити на базі 

доказової медицини з дотриманням чинних вимог біоетики при проведенні 

досліджень з використанням експериментальних тварин та етичних принципів 

здійснення наукових медичних досліджень за участю людини. 

4. Розширювати можливості проведення наукових форумів в online 

режимі.  

 

 

 

 

 

 

 


