
ЗВІТ 
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2017/2018 НАВЧ. РІК



➢ Кількість студентів  у студентських наукових гуртках - 807
➢ Участь у олімпіадах - 48
➢ Призери олімпіад - 10
➢ Участь у конференціях - 264
➢ Дипломи конференцій - 152

✓ 1 місце - 57
✓ 2 місце - 50
✓ 3 місце - 45

➢ Публікації - 285
➢ Статті - 9

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b9/8f5/a83/5b98f5a837a3c104438809.pdf

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b9/8f5/a83/5b98f5a837a3c104438809.pdf


https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b9/8f5/a83/5b98f5a837a3c104438809.pdf

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b9/8f5/a83/5b98f5a837a3c104438809.pdf


• Акушерство та 
гінекологія
• 1 місце

• Марта Данилко

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1
454-studentka-ifnmu-peremohla-
na-vseukrainskii-olimpiadi-z-
akusherstva-ta-hinekolohii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2284-v-ifnmu-vtretie-pospil-vidbulas-vseukrainska-olimpiada-z-akusherstva-ta-hinekolohii-foto-video
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1454-studentka-ifnmu-peremohla-na-vseukrainskii-olimpiadi-z-akusherstva-ta-hinekolohii


• Інфекційні хвороби

• 3 місце

• Надія Яремків

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1608-
studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-olimpiady-z-infektsiinykh-
khvorob

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1608-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-olimpiady-z-infektsiinykh-khvorob


• Інфекційні хвороби

• диплом «За найкраще клінічне 
обстеження хворого»

• Олександра Веприк

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1608-
studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-olimpiady-z-infektsiinykh-
khvorob

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1608-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-olimpiady-z-infektsiinykh-khvorob


• Медицина надзвичайних ситуацій

• 2 місце

• Андрій Гулик

• Андрій Чверенчук
• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1583-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-medytsyny-nadzvychainykh-sytuatsii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1583-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-medytsyny-nadzvychainykh-sytuatsii


• Клінічна імунологія та алергологія 

• 3 місце

• Маланчук Вікторія

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1463-studenty-ifnmu-staly-
peremozhtsiamy-vseukrainskoi-olimpiady-z-klinichnoi-
imunolohii-ta-alerholohii#galleryd387ad63aa-2

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1463-studenty-ifnmu-staly-peremozhtsiamy-vseukrainskoi-olimpiady-z-klinichnoi-imunolohii-ta-alerholohii#galleryd387ad63aa-2


• Клінічна імунологія та алергологія 

• грамота за найкраще вирішення задачі з 
імунології

• Мар’яна Купчак 

грамоту за найкраще вирішення задачі з 
алергології

Вікторія Коколин

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1463-
studenty-ifnmu-staly-peremozhtsiamy-
vseukrainskoi-olimpiady-z-klinichnoi-
imunolohii-ta-
alerholohii#galleryd387ad63aa-2

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1463-studenty-ifnmu-staly-peremozhtsiamy-vseukrainskoi-olimpiady-z-klinichnoi-imunolohii-ta-alerholohii#galleryd387ad63aa-2


• Ендокринологія

• 2 місце

• Ірина Семенів

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1424-
studentka-ifnmu-stala-pryzerom-
vseukrainskoi-olimpiady-z-
endokrynolohii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1424-studentka-ifnmu-stala-pryzerom-vseukrainskoi-olimpiady-z-endokrynolohii


• Стоматологія

• 3 місце

• Роман Вінтоняк

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1421-
student-ifnmu-pryviz-tretie-mistse-z-
vseukrainskoi-olimpiady-zi-stomatolohii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2158-v-ifnmu-vidbulas-studentska-olimpiada-z-infektsiinykh-khvorob-foto


• Фармація

• 2 місце

• організація та економіка фармації

• 3 місце

• аптечна технологія ліків

• Христина Осадцева

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1414-
studenty-farmatsevtychnoho-fakultetu-
staly-pryzeramy-vseukrainskoi-
studentskoi-olimpiady-z-farmatsii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1414-studenty-farmatsevtychnoho-fakultetu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-farmatsii


• Фармація

• 3 місце

• фармацевтична хімія

• Юлія Карас

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1414-
studenty-farmatsevtychnoho-fakultetu-
staly-pryzeramy-vseukrainskoi-
studentskoi-olimpiady-z-farmatsii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1414-studenty-farmatsevtychnoho-fakultetu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-farmatsii


• Патоморфологія

• 2 місце

• Чесановський Вадим

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/14
07-student-naukovets-ifnmu-
pryviz-peremohu-z-vseukrainskoi-
olimpiady

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1407-student-naukovets-ifnmu-pryviz-peremohu-z-vseukrainskoi-olimpiady


• Оперативна хірургія та 
топографічна анатомія

• 1 місце у конкурсі 
«Зав’язування вузлів»

• Людмила Грицишин

• https://www.ifnmu.edu.u
a/uk/1479-studenty-ifnmu-
staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-studentskoi-
olimpiady-z-operatyvnoi-
khirurhii-ta-topohrafichnoi-
anatomii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1479-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-operatyvnoi-khirurhii-ta-topohrafichnoi-anatomii


• Оперативна хірургія та 
топографічна анатомія

• 2 місце у конкурсі 
«Кишковий шов»

• Софія Червінська

• https://www.ifnmu.edu.u
a/uk/1479-studenty-ifnmu-
staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-studentskoi-
olimpiady-z-operatyvnoi-
khirurhii-ta-topohrafichnoi-
anatomii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1479-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-operatyvnoi-khirurhii-ta-topohrafichnoi-anatomii


• Оперативна хірургія та 
топографічна анатомія

• 2 місце у конкурсі «Опис 
макрофотографій, 
рисунків, рентгензнімків та 
знімків комп’ютерного 
томографа»

• Роман Крічфалушій

• https://www.ifnmu.edu.u
a/uk/1479-studenty-ifnmu-
staly-pryzeramy-
vseukrainskoi-studentskoi-
olimpiady-z-operatyvnoi-
khirurhii-ta-topohrafichnoi-
anatomii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1479-studenty-ifnmu-staly-pryzeramy-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-operatyvnoi-khirurhii-ta-topohrafichnoi-anatomii


II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

акушерства та гінекології

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1454-
studentka-ifnmu-peremohla-na-vseukrainskii-
olimpiadi-z-akusherstva-ta-hinekolohii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1454-studentka-ifnmu-peremohla-na-vseukrainskii-olimpiadi-z-akusherstva-ta-hinekolohii


ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
акушерства та гінекології

м. Івано-Франківськ, 

18-19 квітня 2018

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1435-
ifnmu-pryimaie-ii-etap-vseukrainskoi-
studentskoi-olimpiady-z-akusherstva-ta-
hinekolohii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1435-ifnmu-pryimaie-ii-etap-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiady-z-akusherstva-ta-hinekolohii


https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ba/23e/cc7/5ba23ecc70c2b278076294.pdf

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ba/23e/cc7/5ba23ecc70c2b278076294.pdf




http://vipusknik.bsmu.edu.ua/news/v-bdmu-proishov-vseukra%D1%97nskii-konkurs-studentskikh-rob%D1%96t-z-teoretichno%D1%97-meditsini

http://vipusknik.bsmu.edu.ua/news/v-bdmu-proishov-vseukra%D1%97nskii-konkurs-studentskikh-rob%D1%96t-z-teoretichno%D1%97-meditsini


• Всеукраїнський конкурс з стоматології

• 2 місце

• Лікарі-інтерни 

• Ірина Цицак

• Марія Леньо

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1241-
likari-interny-ifnmu-staly-pryzeramy-
vseukrainskoho-konkursu-zi-stomatolohii



• XVIII Міжнародний конкурс з 
української мови ім. Петра Яцика

• 1 місце

• студентка медичного коледжу ІФНМУ

• Тетяна Лукаш

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1440-
studentka-medychnoho-koledzhu-ifnmu-
peremohla-na-mizhnarodnomu-konkursi-
ukrainskoi-movy-im-petra-yatsyka 



• Конкурс професійної майстерності 
«Краща медична сестра» 

• 1 місце

• студентка медичного коледжу ІФНМУ

• Мединська Юлія

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1524-
studentka-medychnoho-koledzhu-ifnmu-
stala-pryzerom-oblasnoho-konkursu-
krashcha-medychna-sestra-
2#gallerycfdd66f5ec-13



Міжнародний конкурс 
«Історія і «Просвіта»

• 1 місце

• Гуцол Богдан

• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1566-student-ifnmu-
peremih-na-mizhnarodnomu-konkursi-istoriia-i-prosvita



XIX Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра 
Яцика

• 1 місце

• Іванна Плешкан
• https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1995-
druhyi-rik-pospil-studentka-medychnoho-
koledzhu-ifnmu-peremohla-na-
oblasnomu-etapi-mizhnarodnoho-
konkursu-im-petra-yatsyka

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2394-vid-neliubovi-do-zakhoplennia-studentka-medychnoho-koledzhu-ifnmu-stala-pryzerom-oblasnoi-olimpiady-z-biolohii-ta-ekolohii


ПЕРЕМОЖЦІ КОНФЕРЕНЦІЙ:

1 місце – 57 студентів

2 місце – 50 студентів

3 місце – 45 студентів



На базі Вінницького 
національного медичного 
університету 
ім.М.І.Пирогова 
Християнська медична 
асоціація України провела 
щорічну VIII Міжнародну 
медичну науково-практичну 
конференцію для молодих 
фахівців.

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1836-
studenty-inozemtsi-ifnmu-vzialy-
uchast-u-naukovii-konferentsii-u-
vinnytsi-foto



ТДМУ

Тернопіль



https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1600-studenty-ifnmu-staly-dyplomantamy-naukovoi-konferentsii-v-uzhhorodi



https://www.ifnmu.edu.ua/
uk/1554-studenty-ifnmu-
staly-krashchymy-
dopovidachamy-ii-zizdu-z-
bioetyky-u-ramkakh-79-i-
zahalnouniversytetskoi-
studentskoi-naukovoi-
konferentsii-lnmu



«2nd International 
Young Researchers 
Conference»
• м.  Ополе (Польща),

• 17-18 квітня 2018

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/eras
mus/3368-studenty-ifnmu-
peremohly-na-mizhnarodnii-
konferentsii-u-polshchi-2

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/erasmus/3368-studenty-ifnmu-peremohly-na-mizhnarodnii-konferentsii-u-polshchi-2




https://drive.google.com/file/d/1pJUXT0ASoji3O3kG7Mwq1hj-3kJcBYXG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pJUXT0ASoji3O3kG7Mwq1hj-3kJcBYXG/view?usp=sharing


✓ 22 секції;

✓ 523 активних учасників 

конференції, серед яких 

415 – студентів, 

✓ 108 – молодих вчених ;

✓ 22 медичних навчальних 

закладів України,

✓ 1 іноземний медичний 

заклад.







Фотозвіт роботи секцій 

https://drive.google.com/drive/folders/1Mhcr09EtpCYGOM5hS
CqQTqZDGdCR8Wku

https://drive.google.com/drive/folders/1Mhcr09EtpCYGOM5hSCqQTqZDGdCR8Wku




https://www.ifnmu.edu.ua/images/snt/files/konferenciya/87/Tezi_konferencii.pdf

https://www.ifnmu.edu.ua/images/snt/files/konferenciya/87/Tezi_konferencii.pdf


РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. У НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ СТВОРЮВАТИ УМОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ

ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ

ВЧЕНИХ.

2. РОЗВИВАТИ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УКРАЇНИ.

3. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРОВОДИТИ НА ЗАСАДАХ

ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЇХ БІОЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ.



Участь у майстер-класах взяли близько 90 учасників. Усі з них отримали 

сертифікати про проходження відповідного майстер-класу



Ведення фізіологічних 
пологів



Ведення хворих з 
ускладненим STEMI 



Цифрова 
стоматологія



Новітні технології в
лікуванні цукрового 

діабету



Екстренна медична 
допомога. Алгоритм дії 2-х 

реаніматологів CALS 
(кваліфікована кардіологічна 

допомога)



Канадські стандарти 
діагностики в мамології



Методика одягання захисного 
костюму при роботі з хворими на 
ОНІ



Перша догоспітальна допомога 
при надзвичайних ситуаціях



Фотозвіт
пленарного 
засідання 

Додати посилання

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.  





НАШІ ПРОЕКТИ

• МАЙСТЕР-КЛАСИ В РАМКАХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ»

• ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ «КРОК У НАУКУ»

• СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО

• НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ВІДЕО «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА У БОЮ»

• АЛЬБОМ СЛАВИ

• СВЯТКОВИЙ ВЕРТЕП



ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ «КРОК У НАУКУ»



Крок у науку

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/8
50-studentske-naukove-
tovarystvo-zaproshuie-na-
lektsiiu-krok-u-nauku

м. Івано-Франківськ,
11 жовтня 2017

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/850-studentske-naukove-tovarystvo-zaproshuie-na-lektsiiu-krok-u-nauku


Крок у науку

м. Івано-Франківськ,
9 листопада 2017

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/
939-studentske-naukove-
tovarystvo-zaproshuie-na-
prodovzhennia-lektsii-krok-u-
nauku

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/939-studentske-naukove-tovarystvo-zaproshuie-na-prodovzhennia-lektsii-krok-u-nauku




Крок у науку

м. Івано-Франківськ,
6 грудня 2017

https://ifnmu.edu.ua/uk/1030-
studentske-naukove-
tovarystvo-zaproshuie-na-
lektsiiu-pro-stazhuvannia-za-
kordonom

https://ifnmu.edu.ua/uk/1030-studentske-naukove-tovarystvo-zaproshuie-na-lektsiiu-pro-stazhuvannia-za-kordonom




Цикл лекцій
«Крок в 
науку»

м. Івано-Франківськ,
5 лютого 2018

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/
1211-studentske-naukove-
tovarystvo-zaproshuie-na-
lektsiiu-pro-melanomu

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/1211-studentske-naukove-tovarystvo-zaproshuie-na-lektsiiu-pro-melanomu


Літня школа в місті Бая Доміція (Італія)

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/799-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-litnii-shkoli-v-italii

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/799-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-litnii-shkoli-v-italii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/799-studenty-ifnmu-vzialy-uchast-u-litnii-shkoli-v-italii


м. Івано-Франківськ, 
31 січня 2018 Майстер-клас з основ надання першої 

невідкладної допомоги для студентів 
Університету Короля Данилаhttps://www.ifnmu.edu.ua/uk/news-

snt/1201-studenty-ifnmu-provely-
maister-klas-koleham-z-universytetu-
korolia-danyla

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/1201-studenty-ifnmu-provely-maister-klas-koleham-z-universytetu-korolia-danyla




«Прикарпатський 
науковий пікнік 

2017»
м. Івано-Франківськ,

17 вересня 2017

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/876-
naukovyi-piknik-2017

https://ifnmu.edu.ua/uk/news-snt/876-naukovyi-piknik-2017




Медична консультація 
просто неба: люди і 

скелети

«Прикарпатський 
науковий пікнік»

м. Івано-Франківськ,
6 травня 2018

https://ifnmu.edu.ua/uk/1525-medichna-konsul-tatsiya-prosto-neba-lyudi-i-skeleti

https://ifnmu.edu.ua/uk/1525-medichna-konsul-tatsiya-prosto-neba-lyudi-i-skeleti






НАВЧАЛЬНО-
ПРАКТИЧНІ 
ВІДЕО «ПЕРША 
МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА У 
БОЮ»





https://ifnmu.edu.ua/uk/793-vpershe-v-ukraini-studentske-

naukove-tovarystvo-stvorylo-unikalnyi-dvd-pro-istoriiu-ifnmu

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ. СТУДЕНТСЬКЕ 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТВОРИЛО 

УНІКАЛЬНИЙ DVD ПРО ІСТОРІЮ ІФНМУ

https://ifnmu.edu.ua/uk/793-vpershe-v-ukraini-studentske-naukove-tovarystvo-stvorylo-unikalnyi-dvd-pro-istoriiu-ifnmu
https://ifnmu.edu.ua/uk/793-vpershe-v-ukraini-studentske-naukove-tovarystvo-stvorylo-unikalnyi-dvd-pro-istoriiu-ifnmu




З’ЇЗД ГОЛІВ СНТ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

М. ЛЬВІВ 

17-18 ЖОВТНЯ 2017







Рангулова Тетяна, голова СНТ Бігун Роман, заступник голови СНТ
медичний факультет

Бугерчук Ольга, заступник голови СНТ
стоматологічний факультет



Сілецька Ольга, секретар СНТДехтяр Діана, заступник голови СНТ
фармацевтичний факультет

Мединська Юлія, заступник голови СНТ
медичний коледж ІФНМУ




