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Студентське наукове товариство 
Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького об’єднує студентські наукові 
гуртки, які працюють при кафедрах університету, а також
студентський актив, що організовує та проводить велику кількість заходів наукового 
спрямування.

За різні напрями діяльності СНТ відповідають очолювані членами Ради СНТ 
ПРОФІЛЬНІ КОМІТЕТИ: 
-організації;
-наукових гуртків;
-міжнародної та міжуніверситетської співпраці;
-соціальної роботи;
-медіа та брендовий комітети;
-оргкомітет конференції.

Туркевич Данило – Голова Ради СНТ
Пакулець Андрій – заступник Голови Ради СНТ
Патер Наталія-Ярослава – секретар Ради СНТ
Беляк Андріана – голова правління СНТ медичного факультету №1
Панченко Світлана – голова правління СНТ медичного факультету №2
Штибель Денис – голова правління СНТ стоматологічного факультету
Януш Роман – голова правління СНТ фармацевтичного факультету
Живіцька Христина – член Ради СНТ
Свистак Ірма – член Ради СНТ
Філевич Христина – член Ради СНТ
Юрчак Маріанна – член Ради СНТ
Чихрак Софія – член Ради СНТ
Волошин Мар’яна – член Ради СНТ
Куляба Назар – член Ради СНТ
Варес Ярема – член Ради СНТ
Петейчук Тарас – член Ради СНТ
Тарасюк Ярина – член Ради СНТ
Голота Адріан-Ярема – член Ради СНТ
Паляниця Ірина – член Ради СНТ

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА(2018/2019):
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І. FACT OR 
FICTION #1:
ВАКЦИНАЦІЯ 

21/05/2018

Цей захід започаткував новий 
формат виступів у рамках СНТ. 
Fact or Fiction (FoF) – це 
публічна доповідь-дискусія, 
завдання якої - доведення або 
заперечення поширених чуток 
чи фактів з наукового погляду.
Тема вакцинації є надзвичайно 
актуальною на сьогодні. 
Незважаючи на велику 
кількість безперечних доказів 
її ефективності, дана тема 
обросла чималою кількістю 
міфів, які поширені навіть 
серед студентів-медиків. Щоб 
остаточно розвіяти сумніви 
організатори запросили лікаря–
епідеміолога, головного 
позаштатного спеціаліста 
Департаменту ОЗ ЛОДА з 
епідеміології Наталію 
Олександрівну Іванченко.
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ІІ. SSSPEECH #1:
БІОХАКІНГ. ЧИ РЕАЛЬНО 
РОЗПЛАНУВАТИ ЖИТТЯ ТАК, ЩОБ 
НЕ ВМЕРТИ?

16/10/2018

Ще один новий формат заходів від СНТ отримав 
назву SSSpeech. Ці лекції є можливістю для 
людей, що займаються науковою роботою в 
різних галузях, розповісти студентам-медикам 
про свою діяльність доступно та цікаво. 
Тема першого заходу - біохакінг. Це відносно 
нове поняття для української науки, яке має 
досить прямий стосунок до медицини. За час 
своєї розповіді лектор Арсеній Барзелович 
розповів про історію, практичне застосування 
біохакінгу та власний досвід у цьому. В 
аудиторії виникало багато питань, розвинулась 
активна дискусія, отже, дана тема справді 
зацікавила студентів і, можливо, з часом 
матиме розвиток у їхніх власних 
дослідженнях.
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ІІІ. FACT OR FICTION #2: 
АЛЬТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

24/10/2018

Традиційно для FoF суперечливою 
була тема другого заходу у цьому 
форматі. Разом із лікарем 
-остеопатом Олегом Гніданом 
студенти обговорили питання 
нетрадиційної медицини. Метою 
даного заходу було розвінчування 
міфів про цей напрям лікування та 
отримання цікавої інформації від 
дипломованого спеціаліста, що його 
активно практикує. У підсумку всі 
погодились, що нетрадиційне 
лікування не може стати 
альтернативою для звичної нам 
доказової медицини, але висловили 
сподівання, що з часом наука 
зможе успішно розвиватись у цьому 
напрямку також.
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IV. SSSPEECH #2:
ТРАНСГЕНДЕРИ. ХВОРОБА ЧИ 
ПОМИЛКА ПРИРОДИ? ЯКОЮ МАЄ 
БУТИ ПОЗИЦІЯ ЛІКАРЯ?

31/10/2018

Доцент кафедри
дерматології та
венерології ЛНМУ ім. 
Данила Галицького 
Олександр Юрійович 
Туркевич розповів про 
свій досвід співпраці 
з трансгендерними 
пацієнтами, окреслив 
основні етичні та 
деонтологічні 
проблеми, що
виникають при роботі 
із ними, а також 
запропонував свій
погляд на варіанти їх 
вирішення.
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V. FACT OR FICTION #3:
ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ – ТРЕНД 

ЧИ КОРИСТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ?

13/11/2018

,, Ми є те, що ми їмо”. Ця цитата Гіппократа актуальна і сьогодні, адже завдяки 
харчуванню ми поповнюємо наш запас енергії, отримуємо поживні речовини, без яких 
організм не може повноцінно існувати.
Цього  разу дискусія була присвячена здоровому харчуванню, а також таким 
популярним темам, як веганство, сироїдство, фрукторіанство та міфам, що з ними 
пов'язані. Для обговорення цих питань студенти запросили доктора медичних наук,    

 професора кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького
Кіхтяк Олесю Павлівну.
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VI. МАЙСТЕР-КЛАС
«ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

22/11/2018

Засновник та провідний 
тренер Школи риторики й 
ораторства «АҐРУС» Ірина 
Снітинська провела
надзвичайно цікавий
майстер-клас, на якому 
розібрала найбільш часті 
проблеми при виступі перед 
великою аудиторією. Крім 
того, вона провела
оригінальну гру, де отримані 
знання можна було відразу 
застосувати на практиці. 
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VII. ЛЕКЦІЇ «ВІЛ/СНІД –
ВСЕ, ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ»

30/11/201827/11/2018

У рамках Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом члени 
Студентського наукового 
товариства  провели лекції 
на тему  " ВІЛ/СНІД - все, 
що важливо знати" для 
курсантів Національної 
академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра 
Сагайдачного та для 
студентів Національного 
Університету  " Львівська 
Політехніка".  
Студенти-медики розповіли 
про ВІЛ та можливі шляхи 
його передачі, про способи 
профілактики, раннього 
виявлення та можливі 
методи лікування.
Користуючись досвідом 
психологів, які запевняють, 
що найбільший вплив має 
думка однолітків, ми 
старались донести важливу 
інформацію простими 
словами.
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VIII. КРУГЛИЙ СТІЛ 
«БАЗИСНА ФАРМАКОЛОГІЯ 
ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ»

17/12/2018

На цьому заході студенти змогли 
дізнатися про сучасні методи 
фармакологічної боротьби з 
онкологічними захворюваннями, 
поглибили свої базові знання про 
препарати для комплексного 
лікування, зрозуміли принципи їх 
комбінування та отримали 
вичерпні дані про актуальні 
протоколи лікування різних видів 
раку. Родзинкою заходу стало 
онлайн-тестування на
завершення заходу, завдяки 
якому слухачі змогли перевірити 
свій рівень засвоєння знань, а 
найкращі з них отримали 
мотивуючі подарунки. 
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IX.  КРУГЛИЙ СТІЛ
«СОН: ВІСІМ ГОДИН КОРИСТІ»

18/03/2019

За ініціативою Міжнародного 
комітету дня сну (World Sleep 
Day Committee), що входить до 
складу Міжнародної асоціації 
медицини сну (World Association 
of Sleep Medicine – WASM) у 
2008 році було запроваджено 
Всесвітній день сну, який 
проводиться щорічно в березні в 
п’ятницю перед днем весняного 
рівнодення. Студенти ЛНМУ не 
залишилися байдужими та за 
сприяння СНТ організували 
круглий стіл на тему: «Сон: вісім 
годин користі», де всі охочі 
слухачі могли дізнатися про:

   важливість регулярного та 
оптимального за тривалістю сну;

   різноманітні розлади сну, 
їхні причини, прояви, наслідки та 
методи лікування;

   застосування сучасних
ІТ-технологій (смарт-годинники,
браслети) для виявлення 
порушень сну;

   світові рекорди про сон та 
неспання.
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X. ЛЕКЦІЯ “РАК:
РУЙНУЄМО МІФИ РАЗОМ”

20/03/2019

Тема раку є надзвичайно актуальною: за останні 100 років за рівнем 
захворюваності та смертності рак перемістився з десятого місця на друге, 
поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Тож на даній лекції 
хірург-онколог, Національний представник України в European Society of Surgical 
Oncology (ESSO) Young Surgeons and Alumni Club, резидент European School of 
Peritoneal Surface Malignancies, асистент кафедри онкології ЛНМУ імені Данила 
Галицького Маркіян Фецич розповів студентам, молодим лікарям та іншим 
зацікавленим про те, що таке рак та коли було виявлено першу згадку цього поняття, 
допоміг розібратися з профілактичними та діагностичними важелями 
онкозахворювань, наголосив на "трьох китах" лікування цієї патології,
а також розглянув і зруйнував чимало розповсюджених міфів про рак. 
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XI. ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ ГУРТКІВ

#СНТПРОГУРТКИ
29/11/2018

Кафедра ендокринології 
Відкрите засідання СНГ на тему: « Цукровий діабет: дій сьогодні, щоб змінити 
завтра». Гуртківці розповіли пацієнтам про основні симптоми, діагностику, 
ускладнення та лікування, а також принципи дієтотерапії цукрового діабету 1 та 2 
типів.  Під час засідання проводили  вимірювання рівня глікемії пацієнтам, 
навчання стосовно раціонального харчування та способу життя. На завершення  
події було проведено розіграш восьми глюкометрів, 
що допомагатимуть учасникам контролювати
рівень цукру в домашніх умовах. 
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#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра інфекційних хвороб
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#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра внутрішньої медицини №1
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#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра внутрішньої медицини №1

14/11/2018

Майстер-клас «Рятувальні дії під час 
терористичного акту з великою кількістю 
потерпілих. Медичне сортування.» 
Усі проведені заходи складались з двох 
частин: теоретичної та практичної. Для 
присутніх були створені максимально 
реалістичні умови для поглибленого 
засвоєння матеріалу та
відпрацювання навичок на інвентарі та 
манекенах. В основі тренінгів лежали 
основні принципи надання медичної 
допомоги в умовах надзвичайних дій. 
Особливої уваги заслуговує тренінг по 
рятувальних діях під час терористичного 
акту, в ході якого учасники проводили 
медичне сортування потерпілих 
(позорантів) та в подальшому 
демонстрували свої навички швидкого 
реагування та надання домедичної та 
першої медичного допомоги.



#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією

Круглий стіл «Реконструктивні 
операції на суглобах». В рамках 
круглого столу було обговорено 
сучасні хірургічні методики 
лікування суглобів та останні 
досягнення в цій сфері. У дискусії 
взяв участь професор кафедри 
травматології і ортопедії –
Адріан Юрійович Філь. 

25/10/2018
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#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра неврології

30/10/2018

Відкрите засідання СНГ присвячене 
Всесвітньому  дню боротьби з інсультом.
Гуртківці розповіли слухачам про те, що таке 
транзиторні ішемічні атаки та інсульти, їх 
актуальність у теперішньому суспільстві, 
звернули увагу на перші прояви, доклінічну та 
інструментальну діагностику, сучасні методи 
лікування і рекомендації з профілактики та 
реабілітації. Після доповідей відвідувачі 
задали свої питання доповідачам, а також 
керівнику гуртка, тож засідання завершилось 
обговоренням найцікавіших моментів та 
підведенням підсумків.
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#СНТПРОГУРТКИ
Кафедра патологічної анатомії 

Тематичні засідання присвячені 
рідкісним захворюванням, серед 
яких мукополісахаридози, 
незавершений̆ остеогенез. 
Гуртківці мали нагоду 
розглянути і почути пізнавальні 
коментарі проф. Кузик Ю. І. про 
мікропрепарати внутрішніх 
органів пацієнтів із рідкісними 
патологіями. 
Доцент Вовк В. І. провів 
практично орієнтований̆ 
майстер-клас з
патоморфологічної діагностики 
пухлин щитоподібної залози.
Проведено відкритий захід у 
форматі лекції̈ про васкуліти з 
обговоренням клінічних та 
патологоанатомічних випадків. 
Лектор – проф. Л. І. Волос 
відповідальна за наукову роботу 
кафедри проф. Кузик Ю.І. 
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#СНТПРОГУРТКИ



#СНТПРОГУРТКИ
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#СНТПРОГУРТКИ

20/09/2018

СНТ стоматологічного факультету

Запрошений лектор – Віталій 
Весна, приватна практика в 
клініці «OLANKO». Лекцію 
відвідало понад 100 учасників. 
Було продемонстровано чіткий 
протокол первинного 
ендодонтичного прийому, а також 
цікаві клінічні випадки.

Лектор Роман Гудима - головний лікар 
стоматології " Дентаро", голова Рівненського 
осередку Асоціації імплантологів України, 
член ITI.

Лектор - Роман Муха, приватна практика - 
стоматологія "ESTHETIC". Учасники мали змогу 
не тільки послухати лекційний матеріал, а 
ще й наочно побачити використання лицевої 
дуги на пацієнтові.
Кількість учасників – понад 100.

ЛЕКЦІЯ «ПЕРВИННА
ЕНДОДОНТІЯ» ЛЕКЦІЯ

«ЯК ПРИСТУПИТИ ДО 
РОБОТИ – ПОГЛЯД 

ІМПЛАНТОЛОГА. МОЯ 
ІСТОРІЯ» 

ЛЕКЦІЯ 
«СУЦІЛЬНОКЕРАМІЧНІ 

РЕСТАВРАЦІЇ. 
ПРОТЕЗУВАННЯ НА 

ІМПЛАНТАХ»
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
«МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

ПАРОДОНТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ»

07/11/2018

Запрошений лектор – Мирослав Солонько, 
спеціаліст з пародонтології та імплантології, 
сертифікований EFP (Університет Комплютенс, 
Мадрид, Іспанія), стипендіат програми ITI 
Scholarship, університет Гонконгу (Гонконг, 
Китай), експерт з клінічної пародонтології, 
Університет Комплютенс (Мадрид), директор 
ITI Study Club-Lviv, співзасновник та 
президент ГО " Українська Академія 
Пародонтології", приватна практика - Центр 
стоматологічної імплантації та протезування "
ММ", NestorClinic. Захід відвідало понад 150 
учасників, серед яких були не лише студенти, 
а й викладачі та практикуючі лікарі.

Лекції: «Особливості надання невідкладної 
допомоги на стоматологічному прийомі», 
«Індивідуальні топографо-анатомічні аспекти 
знечулення м’ яких тканин щелепно-лицевої 
ділянки», «Особливості надання 
невідкладної допомоги на стоматологічному 
прийомі» Практичні заняття: «Анестезія», 
«Видалення                                              зубів
розрізи та шиття», «Пластика м‘яких тканин»

Кафедра хірургічної стоматології
та ЩЛХ
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Кафедра ортопедичної
стоматології

Лекція «Гнатологія – це не 
складно!» із запрошеним лектором 
Романом Нестором.
На лекції розглянуто такі питання:
- Як можна естетикою нашкодити 
функції?
- План лікування за європейськими 
протоколами.
- Діагностика за власною 
авторською методикою «Butterfly» 
Романа Нестора.
- Реєстрація центрального 
співвідношення щелеп.
- Аналогова і цифрова лицева дуга 
(демонстрація на пацієнтові).



СНТ публікує велику 
кількість інформації про 
останні наукові здобутки, яку 
можна знайти за хештегом 
#СНТПРОНАУКУ, а також 
про міжнародні конференції і 
гранти для науковців – 
хештег #CНТПРОГРАНТИ.
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XII. 80-ТА
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
LVIV YOUNG SCIENTISTS INTERNATIONAL 
CONFERENCE (LYSICon 2019)
Щорічна конференція проходила 
цьогоріч 10-12 квітня. До програми 
увійшло близько 600 наукових 
робіт, а загальна кількість 
учасників склала більше 700 осіб: 
студентів та молодих вчених зі 
Львова, інших міст України, Польщі, 
Білорусі, Сирії, Нігерії, Індії, Гани, 
Ірану, Єгипту.
З нагоди ювілею в програму 
конференції було внесено велику 
кількість змін, серед яких 
проведення конференції двома 
мовами (українська та англійська), 
наукові лекції від провідних 
експертів у різних галузях (проф. В.
В. Чоп’як, проф. Т.І. Негрич, проф. Н.
А. Володько, проф. О.М. Зінчук,  доц. 
Гаврилюк А.М.,  доктор Роман Грех( 
UCL, London, UK), доц. О.О. Шекера 
(НМУ ім. О.О. Богомольця), доктор Л.О. Дахно.  Кафедри
університету у великій кількості долучились до організації майстер-класів
та лекцій під час конференції:



•   Кафедра технології ліків і біофармації – МК “Косметика ручної роботи”
•   Кафедра внутрішної медицини №1 – МК “Основні принципи надання 
домедичної допомоги на полі бою. Допомога пораненим під прикриттям, робота 
тактичних двійками (червона зона)”, “Основні принципи надання домедичної 
допомоги на полі бою. Допомога один одному в червоній зоні  ”, “Перша допомога 
травмованому потерпілому”
•   Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО – “Інтенсивна 
терапія септичного шоку згідно з гайдлайнами SSC”, “Практичні аспекти регіонарної 
анестезії”
•   Кафедра сімейної медицини ФПДО – “ Базові навички ЕКГ-діагностики ”
•   Кафедра пропедевтики педіатрії – “Критичні вади серця”
•   Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією – “Базові 
навички лапароскопії”, “Техніка накладання хірургічних швів. Базова оперативна 
хірургія”
•   Кафедра патологічної анатомії та судової медицини – “Основні аспекти 
судово-медичної експертизи”, “Пріонні захворювання та їх патоморфологічна 
характеристика”
•   Кафедра дерматології, венерології – “Дерматологічна вікторина”, 
“Ін’єкційна косметологія”
•   Кафедра терапевтичної стоматології - “Художня реставрація”
•   Кафедра інфекційних хвороб – “Основи вакцинації. Дискусивні питання та 
практичні навички”
•   Кафедра хірургічної стоматології та ЩЛХ – “Тромбоцитарні концентрати в 
регенеративній стоматології”
•   Кафедра офтальмології ФПДО – “Ведення пацієнта офтальмологічного 
профілю в практиці сімейного лікаря”
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LYSICon 2019
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РАДА СНТ 2018-2019

1-ий ряд ( зліва направо) - Тарасюк Ярина, Панченко Світлана, Філевич Христина, 
Патер Наталія-Ярослава, Живіцька Христина, Свистак Ірма, Туркевич Данило, 
Беляк Андріана, Паляниця Ірина,   Волошин Мар'яна, Чихрак Софія, Юрчак 
Маріанна
2-ий ряд (зліва направо) - Куляба Назар, Голота Адріан-Ярема, Варес Ярема, 
Пакулець Андрій, Януш Роман, Штибель Денис


