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Вперше в рамках 87-ї науково-практичної конференції студентів секції та молодих
вчених із міжнародною участю “Інновації у медицині” створено дві окремі секції
“Наукові дослідження молодих вчених”

✓ 22 секції;

✓ 523 активних учасників конференції, серед 

яких 415 – студентів, 

✓ 108 – молодих вчених ;

✓ 22 медичних навчальних закладів України,

✓ 1 іноземний медичний заклад



Секції налічували 43 доповіді молодих науковців, з 
них : 37 усних та 6 стендових доповідей







Фото секційних засідань 
https://drive.google.com/drive/folders/1M
hcr09EtpCYGOM5hSCqQTqZDGdCR8Wku

Фото з нагородження призерів 
конференції
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1363-v-
ifnmu-nahorodyly-krashchykh-
dopovidachiv-87-studentskoi-naukovoi-
konferentsii

https://drive.google.com/drive/folders/1Mhcr09EtpCYGOM5hSCqQTqZDGdCR8Wku
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1363-v-ifnmu-nahorodyly-krashchykh-dopovidachiv-87-studentskoi-naukovoi-konferentsii


Резолюція конференції:

У навчальних медичних закладах створювати умови для формування 
етичних принципів академічної доброчесності студентів та молодих 
вчених.

Розвивати науковий потенціал молодих вчених навчальних закладів 
України.

Наукові дослідження студентів та молодих вчених проводити на 
засадах принципів доказової медицини та їх біоетичної оцінки.  



КАФЕДРА 
АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ 
ПРОФЕСОРА

І.Д. ЛАНОВОГО



КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ТА 
МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ 

АКАДЕМІКА Г.О. БАБЕНКА



КАФЕДРА 
ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА 

ВЕНЕРОЛОГІЇ



КАФЕДРА
ДИТЯЧОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ



КАФЕДРА
МОВОЗНАВСТВА





Кафедра фізіології Конференція “Вплив довкілля
Прикарпаття на перебіг
фізіологічних процесів”





Заступник голови молодих вчених 
Степанія Варунків взяла участь у 
роботі «2nd International Young 
Researchers Conference»
• м.  Ополе (Польща),

• 17-18 квітня 2018



КАФЕДРА ФТИЗІАТРІЇ І 
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ З КУРСОМ 

ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ



17.05.2018 відбувся семінар за 
підт римки МОЗ України т а групи 
компаній МедЕксперт
«Раціональне використ ання 
антибіот иків у сучасному світ і».



13.06.2018. За 
підтримки «Асоціації 
превентивної т а 
антиейджинг медицини» 
відбулась тренінг-
програма «Практичні 
навики з 
профілактики,скринінгу, 
діагност ики та лікування 
хронічних неінфекційних 
захворювань».



13.06.2018 За підт римки «Асоціації превентивної т а 
антиейджинг медицини» відбулась т ренінг-програма 
«Практичні навики з профілактики,скринінгу, діагностики та 
лікування хронічних неінфекційних захворювань»



В ІФНМУ відбувся перший етап студентської олімпіади з інфекційних 
хвороб. Члени ТМВ Процик Андрій та Прокопович Мар'яна увійшли до 
складу журі



Виступи у ЗМІ:
Андрія Процика
та Олесі Мороз



Виступи у ЗМІ
Ірини Ромаш





Скакун Олексій – аспірант
кафедри внутрішньої
медицини № 2 та
медсестринства. 



Науково-практичний центр 
нейрофізіологічного дослідження 

кафедри неврології та 
нейрохірургії

Асистент, к.мед.н. Ткачук Н.П. 
проводить електроенцефалографію

Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова НАМН України –
Курси інформації та стажування за циклом «Функціональна 
діагностика захворювань нервової системи: комп’ютерна 
електроенцефалографія», 2017 р.



Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України-
курси інформації та стажування за циклом «Функціональна діагностика захворювань 
нервової системи: комп’ютерна електронейроміографія та міографія, реєстрація
викликаних потенціалів, транскраніальна магітна стимуляція», 2017 р.



Участь у 12 Світовому конгресі 
«Controversies in neurology»

м. Варшава, 2018 р



Для студентів проводяться майстер-класи «Основи
електроенцефалографії»

Науково-практичний центр 
нейрофізіологічного дослідження 
кафедри неврології та нейрохірургії



Для студентів проводяться майстер-класи
«Основи електронейроміографії»



Молоді вчені взяли участь у
Всеукраїнській Олімпіаді з
симуляційної медицини
«TernopilSimOlymp 2017»



Молодий вчений ІФНМУ – Назар 
Омельчук пройшов стажування з 
хірургії в одній з провідних клінік 
Франції 



Асистент кафедри хірургії 
ННІП ІФНМУ Олексій Гудз
став переможцем 
стипендійної програми 
Асоціації судинних хірургів 
США



Не лише наука…
Проект “Танці з викладачами”



Проект “Танці з викладачами”
переможець – член ТМВ Процик Андрій



Спортивні досягнення 
молодих вчених

Спартакіада “Здоров’я” серед викладачів ІФНМУ
Призери змагань зі стрільби асистент кафедри інфекційних 
хвороб та епідеміології Процик Андрій
та асистент кафедри фізіології Василь Стецев’ят



Спортивні досягнення 
молодих вчених



Призери та учасники ІІІ спартакіади «Здоров'я» ІФНМУ 
молоді вчені кафедри фізіології Степанія Варунків та Олег Барабаш



Спортивні досягнення 
молодих вчених



Робота зі студентами



З ПОВАГОЮ ТМВ!Зоряна Гурик

Степанія Варунків

Юрій Солоджук


