
До відома здобувачів освітньо-наукового ступеню доктор 

філософії, що навчаються на ОНП «Медицина» та 

«Стоматологія»! 

 

Науковий відділ, відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 15 квітня 

до 15 травня в ІФНМУ буде проведено Весняний лекторій знань, присвячений 

Дню науки, що цьогоріч відмічається в Україні 15 травня. У рамках заходу 

будуть проведені цікаві лекції,  круглі столи та інші різні заходи спрямовані на 

популяризацію наукових досліджень, вдосконалення професійних знань та  

оволодіння м’якими соціальними навичками. 

Програма заходів наступна: 

1. Лекція   Гасюк Мирослави Богданівни,  професора кафедри загальної 

та клінічної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя 

Стефаника на тему «Особливості корекції ставлення до здоров’я як 

детермінанти лікування» - 15.04.2021р. о 14.00 на платформі Teams за 

посиланням:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzQ1MzQ2YzgtMDcyYy00NTZiLTkwMWQtMmIyZmI2YTI0

ODcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212023edb-ff34-4574-a617-

1a1af07b2e8f%22%2c%22Oid%22%3a%22f31cc7a7-45a7-4a11-8b08-

4d07ff409cfb%22%7d  

2. Лекція Середюка Богдана Івановича, Заслуженого раціоналізатора 

України, голови обласної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів 

України на тему «Розвиток винахідництва та раціоналізаторства на Прикарпатті» 

- 21.04.2021р. о 15.00. на платформі Teams. 

3. Лекція Царук Олександри Ярославівни – власника медичного центру 

«Доктор Царук» на тему «Методи ультразвукової діагностики в практиці 

сучасного науковця» 27.04. о 14.00. на платформі Teams. 

4. Семінар обміну досвідом «Кращі практики на ОНП. Досвід та 

перспективи очима здобувачів» за участі здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти Івано-Франківського національного медичного  

університету, Буковинського державного медичного університету та 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 

У роботі планується  дві секції: «Медицина» та «Стоматологія». У рамках заходу 

кожен ЗВО представить свій досвід щодо наступних практик: 

- Методи дослідження в практиці здобувачів освітньо-наукового ступеню доктор 

філософії 

-  Міжнародний досвід аспіранта  

-  Найкраща навчальна дисципліна на ОНП 
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Планована дата та час проведення: 10 травня 2021р. о 14.00 на платформі 

Teams.  

5. Рада Товариства Молодих Вчених у рамках проекту «Шлях у науку» 

організовує захід «Шлях у науку видатних постатей ІФНМУ», 6 травня о 14.00. 

 

Наразі заходи заплановані у форматі он-лайн, слідкуйте за датами та часом 

проведення, посилання на сторінці наукова робота – корисна інформація для 

науковців - закладка Весняний лекторій знань.  

Участь всіх здобувачів третього освітньо-наукового рівня обов’язкова!!!!!! 


