
ЗВІТ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ
за 2019/2020 навчальний рік



Тези у 
вітчизняних 
виданнях: 
300 (68%)

Тези у 
міжнародних 

виданнях: 
141 (32%)

Статті у 
міжнародних 
виданнях: 64 

(42%)

Статті у 
фахових 

виданнях: 
90 (58%)
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Члени Товариства молодих вчених взяли участь в 
обговоренні рекомендацій освітньо-наукових програм 
третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти за 
спеціальністю 222 «Медицина» 



Члени Товариства молодих вчених взяли участь в 
обговоренні рекомендацій освітньо-наукових 
програм третього (освітньо-наукового рівня) вищої 
освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» 



КАФЕДРА АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ 

ПРОФЕСОРА І.Д. 
ЛАНОВОГО





КАФЕДРА 
ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА 

ВЕНЕРОЛОГІЇ



КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ







Участь у роботі ХІІІ науково-практичної конференції з міжнародною 
участю «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань 

Лор-органів, краніофасціальної ділянки та органа зору» з усною 
доповіддю та публікацією тез.

Максименко Ярослав Романович
Аспірант 
Кафедра оториноларингології та 
офтальмології з курсом хірургії 
голови і шиї



Чехія, Прага  7th International
Workshop on Lung Health-

т2020р.

КАФЕДРА
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ



Future leaders Mentoring programme in occasion of  7th International 
Workshop on Lung Health 2020, Prague.



Участь із презентацією постерної доповіді в рамках 
Європейського респіраторного конгресу 2020



Участь із презентацією двох постерних доповідей в рамках 
Європейського респіраторного конгресу 2020



Участь із презентацією постерної доповіді в рамках 
Всесвітнього конгресу з питань системної склеродермії 2020



Участь із публікацією тез в рамках 
Європейського ревматологічного 
конгресу EULAR 2020



Нагорода як 
кращому 
рецензенту 
(топ 1%) у галузі 
клінічної 
медицини за 
версією Publons



Публікація тез в рамках 
Міжнародного 
ревматологічного 
конгресу PANLAR 2019



Публікація тез в рамках 
Всесвітнього конгресу з 
питань остеопорозу, 
остеоартриту та 
м’язево-скелетних 
хворіб 2019



Участь у серії міжнародних вебінарів щодо 
редакторської діяльності та наукового письма 



Зустріч з головним редактором 
журналу Rheumatology 
International, Assoc. Prof. 
A.I.Gasparian, в рамках 
Міжнародної конференції 
SMARTLION 2019 



Участь в організації та науковій програмі перших Галицьких читань ‘’Сучасні 
уявлення щодо патогенезу запаленння: місцеві та системні механізми’, 
2020р.



Процик Андрій 
Любомирович

Прокопович Мар'яна 
Василівна

Матвіюк Ольга 
Ярославівна

К. мед.н.,
Асистент кафедри 

інфекційних хвороб та 
епідеміології  ІФНМУ

Асистент кафедри 
інфекційних хвороб та 
епідеміології  ІФНМУ

Асистент кафедри 
інфекційних хвороб та 
епідеміології  ІФНМУ



3-4.10.2019 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів «Діагностика, лікування 
і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» і пленум ГО «Всеукраїнська асоціація 
інфекціоністів»



Активно проводимо час на практичних заняттях 
та долучаємось до національних традицій 
святкування «DIwali» разом з іноземними 
студентами 27.10.2019.



10.12.2019. засідання колективу кафедри для заслуховування здобувача Матвіюк О.Я. 
перед плануванням кандидатської дисертації (19.12.2019 р.)



Засідання студентського наукового гуртка на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології з різницею в один 
рік. Реальність змінила формат але не змінила емоцій на обличчях гуртківців.





• В липні 2019 року пройшло навчання у першій в Україні Літній школі вакцинації у Львові, що була організована 

Українською Академією Педіатричних спеціальностей та проводилась за підтримки ESPID та WHO у 

партнерстві з платформою M-gate. У школі прийняло участь 14 спікерів з України та професор з Австрії Hans

Jürgen Dornbusch, голова комітету з вакцинації Європейської Академії Педіатрії. 50 молодих лікарів з різних 

куточків України, які попередньо проходили конкурсний відбір до школи, активно приймали участь у навчанні та 

обговоренні важливих питань вакцинації. 



Міжнародна конференція «ВІЛ/СНІД – міський феномен» відбулася у Івано-Франківську 23-24 жовтня 2019 року. 

Конференцію організували “Карітас-Івано-Франківськ” спільно з Карітасом Відня (Австрія). Співорганізаторами 

виступили Івано-Франківський Національний медичний університет та Департамент охорони здоров’я ОДА.



14 грудня 2019 року відбувся майстер-курс «PedSMART. Aнтибіотики та вакцинація» 
у місті Яремче. Цього разу він був часткою регіонального заходу "Prime Pediatrics. 
Захід", який був організований Західноукраїнською Академією Педіатрії.



Захист кандидатської дисертації 13.12.2019 р.



Участь у всеукраїнській 
конференції



Спільні проекти зі студорганізаціями



Почесна грамота від медичної профспілки
до дня медичного працівника



Участь у боротьбі з пандемією



Міжнародний тренінг по безпеці роботи 
з біологічним матеріалом



Бєлінський Микита –аспірант кафедри 
внутрішньої медицини № 2 та медсестринства. 



КАФЕДРА  ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ 

Творимо - впроваджуємо 



Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА ТА 
НАУКА:  ПАМ'ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ»
(Київ, 23–25 вересня2020 року)



Участь у II Регіональному конгресі 
«Controversies in neurology» 21–

22 листопада 2019 р

Науково-практичний центр нейрофізіологічного 
дослідження кафедри неврології та нейрохірургії



Молоді науковці центру нейрофізіологічного дослідження  постійно беруть участь у 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях



Систематично є учасником у міжнародних та 
Всеукраїнських наукових конференціях



Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної 

патології», жовтень 2019 р.



Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Фізіологічні та 

клінічні аспекти ендокринної патології», 

жовтень 2019 р.



Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної 

патології», жовтень 2019 р.



Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної 

патології», жовтень 2019 р.



Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології», жовтень 2019 р.



Сачко Андрій
Голова Товариства 
молодих вчених 
асистент кафедри 
анатомії людини 

Варунків Степанія
Заступник голови 
товариства молодих 
вчених асистент 
кафедри фізіології 

Геник Богдан 
к.мед.н., асистент 
кафедри 
стоматології 
післядипломної 
освіти

Процик Андрій 
к.мед.н., асистент 
кафедри 
інфекційних 
хвороб та 
епідеміології

Солоджук Юрій 
асистент кафедри 
хірургічної 
стоматології

Бігун Роман  
асистент кафедри 
анатомії людини

Заяць Ольга  
асистент кафедри 
фізіології

Лазуркевич 
Христина
асистент кафедри 
педіатрії

Члени СНТ



Рангулова 
Тетяна
асистент кафедри 

анатомії людини

Соловій Романа  
асистент кафедри 
медичної біології і 
медичної генетики

Стойка Іван  
асистент кафедри 
внутрішньої 
медицини 1, 
клінічної імунології 
та алергології імені 
академіка Є.М.Нейка

Тромбола Олег  
аспірант кафедри 
хірургії ННІ 
післядипломної 
освіти

Лазуркевич 
Тетяна 
аспірант кафедри 
фізіології

Воронич Віталій 
старший лаборант 
кафедри анатомії 
людини

Семченко Владислав  
старший лаборант 
кафедри анатомії людини

Красновський 
Владислав 
старший лаборант 
кафедри 
травматології та 
ортопедії

З ПОВАГОЮ ТМВ!


