
ЗВІТ 
СНТ ІФНМУ 
за 2019/2020 навч. рік



➢ Кількість студентів  у студентських наукових гуртках - 710
➢ Участь у олімпіадах - 6
➢ Призери олімпіад - 2
➢ Участь у конференціях - 263

✓ у т.ч. міжнародних - 195
➢ Дипломи конференцій - 89

✓ 1 місце - 12
✓ 2 місце - 3
✓ 3 місце - 4

➢ Публікації - 276
✓ у т.ч. міжнародні - 114

➢ Автор свідоцтва - 1
➢ Статті - 20

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3086-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-
zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-19

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3086-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-19


• Гігієна

• 1 місце

• Гулей Неля Борисівна

• https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-
studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-
naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-
pandemiyu-covid-20



Косметологія
3 місце

Наконечна Надія Іванівна
https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-

zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20





Фармацевтичне право та 
законодавство

2 місце
Хмілевська Катерина 

Василівна
https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-

zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20



Міжнародний мовно-літературний 
конкурс ім. Тараса Шевченка

Студентка другого курсу 

Івано-Франківського національного 

медичного університету

Гафійчук Христина Іванівна здобула 

перемогу у  Міжнародному мовно-

літературному конкурсі з української 

мови ім. Тараса Шевченка

(II етап - 1-ше місце; IV етап - 1-ше місце)

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-
studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-
naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-
pandemiyu-covid-20

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2257-studentka-medychnoho-koledzhu-ifnmu-vdruhe-peremohla-na-mizhnarodnomu-konkursi-ukrainskoi-movy-im-petra-yatsyka


Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з галузі знань 
«Теоретична медицина»

• Студентка четвертого курсу Івано-Франківського 
національного медичного університету Жураківська 
Ольга Вікторівна здобула перемогу у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з галузі знань «Теоретична медицина» 
(II етап - 1-ше місце; IV етап - 1-ше місце)

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3050-studentka-ifnmu-
peremohla-na-vseukrainskomu-konkursi-studentskykh-
naukovykh-robit

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3050-studentka-ifnmu-peremohla-na-vseukrainskomu-konkursi-studentskykh-naukovykh-robit


Регіональна 
студентська 
наукова конференція 
в Івано-Франківській 
Академії Івана 
Золотоустого

м. Івано-Франківськ
20.11.2019 

https://ifnmu.edu.ua/uk/2701-studenty-ifnmu-
vzialy-uchast-u-rehionalnii-studentskii-naukovii-
konferentsii-v-ivano-frankivskii-akademii-ivana-
zolotoustoho

https://ifnmu.edu.ua/uk/2701-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-rehionalnii-studentskii-naukovii-konferentsii-v-ivano-frankivskii-akademii-ivana-zolotoustoho


http://ugcc.if.ua/novyny/5478-v-akademii-ivana-
zolotoustoho-vidbulasia-rehionalna-studentska-
naukova-konferentsiia.html

http://ugcc.if.ua/novyny/5478-v-akademii-ivana-zolotoustoho-vidbulasia-rehionalna-studentska-naukova-konferentsiia.html


Лазуркевич Тетяна
6 курс, 31 гр
медичний факультет 
(спеціальність «Педіатрія»)



https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-
nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20


https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-
nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20


https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-
na-pandemiyu-covid-20

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20


https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-
naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20




https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-
popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-
pandemiyu-covid-20

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3178-studenti-ifnmu-popovnili-skarbnichku-naukovikh-zdobutkiv-nezvazhayuchi-na-pandemiyu-covid-20


https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2890-
navchannia-v-ihrovii-formi-v-ifnmu-
vidbuvsia-brein-rynh-z-infektsiinykh-
khvorob-foto

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2890-navchannia-v-ihrovii-formi-v-ifnmu-vidbuvsia-brein-rynh-z-infektsiinykh-khvorob-foto


• Члени наукового гуртка разом із колективом кафедри, за підтримки 
Студентського наукового товариства влаштували брейн-ринг «Інфекціоніст 
К-року». Участь в інтелектуальному змаганні взяли чотири команди. Три з 
них складалися зі студентів п’ятого і шостого курсів, а одну команду 
створили сміливці-четвертокурсники, які ще не вивчали інфекційні 
хвороби. До журі увійшли доценти кафедри Олександр Бойчук, Валентина 
Пюрик, Руслан Мізюк та асистент Андрій Процик.

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/n
ovyny/3236-chlen-tmv-andrii-
protsyk-uviishov-do-zhuri-brein-
rynhu-z-infektsiinykh-khvorob

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/novyny/3236-chlen-tmv-andrii-protsyk-uviishov-do-zhuri-brein-rynhu-z-infektsiinykh-khvorob




• Перемогу здобула команда 
«Антибіотики». 

• Дипломи переможців, а також посібник 
«Епідеміологія» отримали Вадим Козій, 
Галина Москалик, Ірина Гирикович, Марія 
Гайович та Ірина Кривень.



https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2953-v-ifnmu-vidbulos-onlain-zasidannia-studentskoho-
naukovoho-hurtka-pro-novyi-koronavirus

04.04.2020 р. в ІФНМУ відбулось онлайн 

засідання студентського наукового гуртка про 

новий коронавірус
Для зв’язку зі студентами використовували

платформу Zoom. У події взяли участь 13

студентів. Кожен із юних науковців готував

тему для доповіді:

-Коронавіруси. Будова Соvid-19

-Епідеміологія та поширення коронавірусу

в Україні та світі

-Патогенез Covid-19

-Клінічна картина Covid-19. Типовий та 

нетиповий перебіг. Ускладнення

-Алгоритм дій при підозрі на Сovid-19

-Методи діагностики Covid-19

-Профілактика інфікування та поширення

Covid-19

-Міфи про Covid-19

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2953-v-ifnmu-vidbulos-onlain-zasidannia-studentskoho-naukovoho-hurtka-pro-novyi-koronavirus
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2953-v-ifnmu-vidbulos-onlain-zasidannia-studentskoho-naukovoho-hurtka-pro-novyi-koronavirus












Всеукраїнський освітньо-
науковий марафон

ProECG: секрети
електрокардіографії

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3301-v-ifnmu-vidbuvaietsia-
vseukrainskyi-osvitno-naukovyi-marafon-proecg-sekrety-
elektrokardiohrafii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3301-v-ifnmu-vidbuvaietsia-vseukrainskyi-osvitno-naukovyi-marafon-proecg-sekrety-elektrokardiohrafii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3301-v-ifnmu-vidbuvaietsia-vseukrainskyi-osvitno-naukovyi-marafon-proecg-sekrety-elektrokardiohrafii






Діалоги ProECG
у телеграмі













«День кар’єри» 

м. Богородчани
07.10.2019

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2617-studenty-ifnmu-vzialy-
uchast-u-dni-kariery-v-bohorodchanskomu-raioni-foto

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2617-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-dni-kariery-v-bohorodchanskomu-raioni-foto


https://www.youtube.com/watch?v=4QTbWJtZwow

http://bogorda.if.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1
3117:l-r---l--r---&catid=34:2010-12-23-05-50-23&Itemid=53

https://www.youtube.com/watch?v=4QTbWJtZwow
http://bogorda.if.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=13117:l-r---l--r---&catid=34:2010-12-23-05-50-23&Itemid=53


«День кар'єри» 

м. Калуш
13.11.2019

https://ifnmu.edu.ua/uk/2687-studenty-ifnmu-vzialy-
uchast-u-dni-kariery-v-kalushi-foto

https://ifnmu.edu.ua/uk/2687-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-dni-kariery-v-kalushi-foto


https://pravda.if.ua/studenty-medyky-vzyaly-uchast-u-dni-karyery-v-kalushi/

https://pravda.if.ua/studenty-medyky-vzyaly-uchast-u-dni-karyery-v-kalushi/


Молодіжний 
квест 
«Пізнай себе в 
предметі»

м. Івано-Франківськ
19.11.2019

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2696-chleny-
studentskoho-naukovoho-tovarystva-vzialy-
uchast-v-molodizhnomu-kvesti-piznai-sebe-v-
predmeti

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2696-chleny-studentskoho-naukovoho-tovarystva-vzialy-uchast-v-molodizhnomu-kvesti-piznai-sebe-v-predmeti


https://www.facebook.com/ngokonsalting/
https://if.tax.gov.ua/baner/vseukrainskiy-tijden-prava/398066.html

https://www.facebook.com/ngokonsalting/
https://if.tax.gov.ua/baner/vseukrainskiy-tijden-prava/398066.html


Молодіжний 
форум «Живи 
та працюй в 
Україні»

м. Івано-Франківськ
22.11.2019

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2762-studentske-naukove-tovarystvo-ifnmu-vzialo-
uchast-v-molodizhnomu-forumi-zhyvy-ta-pratsiui-v-ukraini

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2762-studentske-naukove-tovarystvo-ifnmu-vzialo-uchast-v-molodizhnomu-forumi-zhyvy-ta-pratsiui-v-ukraini


http://www.if.gov.ua/news/molodizhnij-forum-zhivi-ta-pracyuj-v-ukrayini-feyerichne-svyato-profesij

http://www.if.gov.ua/news/molodizhnij-forum-zhivi-ta-pracyuj-v-ukrayini-feyerichne-svyato-profesij


• За активну участь у 
профорієнтаційних заходах 
міста грамотою міського 
голови Романа Марцінківа
нагороджена науковий 
керівник СНТ і ТМВ, 
професор Наталія Воронич-
Семченко та студент п’ятого 
курсу, заступник голови СНТ 
Сергій Фреїк



https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3060-vypusnyky-medychnoho-universytetu-
otrymaly-podiaky-miskoho-holovy-ivano-frankivska-foto

Випусники медичного 

університету отримали подяки

міського голови
Івано-Франківська

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3060-vypusnyky-medychnoho-universytetu-otrymaly-podiaky-miskoho-holovy-ivano-frankivska-foto




«Школа 
молодого 
науковця»

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2908-shkola-molodoho-naukovtsia-studentske-naukove-tovarystvo-vchyt-tvoryty-iakisnu-nauku-foto

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2908-shkola-molodoho-naukovtsia-studentske-naukove-tovarystvo-vchyt-tvoryty-iakisnu-nauku-foto


«Школа молодого 
науковця»

• 12.02.2020 - «Вступ. Що таке наукова робота? Напрями роботи? Як 
знайти ідею?». Випускник медичного факультету Владислав 
Красновський зумів влучно розповісти всі аспекти пошуку, розробки 
ідеї, актуальності, мети дослідження, допоміг студентам описати їх 
ідеального наукового керівника та мотивував їх на плідну роботу. 



«Школа 
молодого 
науковця»

• 18.02.2020 - «Експеримент чи анкетування плюси, 
мінуси? Робота з клінічним випадком та історіями 
хвороби. Методи наукового досліду». Випускник 
медичного факультету Владислав Семченко 
розповідав про об’єкти та предмети досліджень, 
етапи та завдання, планування дизайну роботи, 
проведення експерименту та ведення документації, 
формування висновків, а також проаналізував 
переваги та недоліки досліду на тваринах. Студентка 
5 курсу Надія Гринів детально обговорила зі 
студентами лаконічне оформлення онлайн 
анкетування, доступні сервіси медичних пошукових 
систем, разом з присутніми розглянула опис клінічних 
випадків та груп з малими вибірками.

https://youtu.be/pKqIrhcXJyw

https://youtu.be/pKqIrhcXJyw


«Школа молодого 
науковця»

• 25.02.2020 - «Стрес, солодке та 
статистика». Студентка 5 курсу Середюк 
Марта-Андріана змогла на прикладі 
створення «наукового пирога» пояснити 
студентам, як правильно розрахувати 
показники в науковій роботі від 
елементарних до складних формул.



«Школа молодого 
науковця»

• 03.03.2020 «Підсумок, презентація, 
реєстрації, як обрати конференцію? Страх 
сцени - з цим можна боротися? Як стати 
бездоганним оратором?». Випускниця 
медичного факультету Тетяна Лазуркевич та 
студентка 5 курсу Юлія Філяк акцентували, 
що одне з найважливіших умінь доповідача 
- це вміння змусити слухачів його слухати. 
Дівчата вміло навчали молодих науковців 
словом та презентацією заворожувати зал. 
Вони також спеціально розробили корисні 
поради боротьби зі стресом під час виступів.



✓ 35 предметних секцій;

✓ зареєстровано 570 тез учасників

з 25 закладів вищої освіти України;

✓ 6 іноземних учасників конференції 

(Молдова, Польща, Ірак).



Матеріали конференції:
https://drive.google.com/drive/folders/11Wl8CzdQu2_IDfDZLiMCS6
9VB4O7beoP

https://drive.google.com/drive/folders/11Wl8CzdQu2_IDfDZLiMCS69VB4O7beoP


Резолюція оргкомітету конференції:

1. У навчальних медичних закладах 
створювати умови для дотримання
принципів академічної доброчесності
студентів та молодих вчених.

2. Наукові дослідження студентів та 
молодих вчених проводити на базі
доказової медицини та біоетичної оцінки
роботи.

3. Забезпечити можливість проведення
наукових форумів в online режимі.



З’їзд голів 
Студентських 
наукових товариств 
та Товариств 
молодих вчених 

м. Київ
10.10.2019

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2641-studenty-ifnmu-
vzialy-uchast-u-zizdi-holiv-studentskykh-naukovykh-
tovarystv-i-tovarystv-molodykh-vchenykh

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2641-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-zizdi-holiv-studentskykh-naukovykh-tovarystv-i-tovarystv-molodykh-vchenykh


https://www.ifnmu.edu.ua/uk/new
s-snt/3296-studentske-naukove-
tovarystvo-ifnmu-peredalo-
dopomohu-ditiam-z-invalidnistiu-
v-dolyni-2

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/3296-studentske-naukove-tovarystvo-ifnmu-peredalo-dopomohu-ditiam-z-invalidnistiu-v-dolyni-2




https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2802-svyatkovi-spogadi-yaskravij-vertep-students-kogo-naukovogo-tovaristva-vitav-kolektivi-kafedr-universitetu-foto

Щорічний Вертеп від СНТ

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2802-svyatkovi-spogadi-yaskravij-vertep-students-kogo-naukovogo-tovaristva-vitav-kolektivi-kafedr-universitetu-foto


Челендж 
до 74-річчя
ІФНМУ

https://youtu.be/Fcvz4YnmP_U

https://youtu.be/Fcvz4YnmP_U


Засідання 
Ради СНТ 
(онлайн)









З повагою СНТ


