
ПРОТОКОЛ № 3 

Розширеного засідання студентського наукового товариства КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  

Міждисциплінарного студентського наукового товариства “Панацея” кафедри 

внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я у змішаному форматі 

присвячено Всесвітньому дню боротьби з ВІЛ/СНІДом “Міфи та реальність про 

ВІЛ-інфекцію/СНІД” 

від 02.12.2021 р. 

Голова студентського наукового товариства: Різун Г.М. – викладач кафедри 

лабораторної медицини, аспірант кафедри мікробіології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 

Заступник:  

1.Негуляєва Лілія Геннадіївна – заступник голови ради СНТ; голова правління 

СНТ  факультету №1 

2.Велідова Юлія Олексіївна – заступник голови ради СНТ, голова правління СНТ  

факультету №2 

Секретар: Шегедин Анастасія Святозарівна  

Запрошені:  

Стоколос-Ворончук О.О. (кандидат філологічних наук, доцент) – проректор з 

наукової роботи; доцент кафедри психічного та фізичного здоров’я; 

Викладачі кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я  

Члени СНТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Історія та розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу. Аналіз статистичних даних 

 2.ВІЛ -інфекція/СНІД – дослідження проблематики. 

3. Вивчення дерматологічних аспектів ВІЛ-інфекції. 

4. Аналіз статистичних даних щодо знань профілактики ВІЛ -інфекції /СНІДу 

серед молоді. 

 



Студентська науково-пошукова команда розробила авторський анонімний 

опитувальник, що стосувався знань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІД серед 

молоді та опрацювали інші інформаційні джерела, на основі чого було 

підготовлено доповіді. 

1. СЛУХАЛИ: 

Історія та розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу. Аналіз статистичних даних. 

Доповідачка: Діана Сахарнацька, студентка гр.ІІІ МС 13. Науковий керівник – 

Андрій Бялий . 

2. СЛУХАЛИ: 

ВІЛ -інфекція/СНІД – дослідження проблематики. Доповідачка: Ірина Грицай, 

студентка гр. ІІІ МС 11 Науковий керівник – Наталя Фітьо 

3. СЛУХАЛИ: 

Вивчення дерматологічних аспектів ВІЛ-інфекції. Доповідачка Роксолана 

Панчоха , студентка групи ІV МС 21 Науковий керівник – Зоряна Костів. 

4. СЛУХАЛИ: 

Аналіз статистичних даних щодо знань профілактики ВІЛ -інфекції /СНІДу серед 

молоді. Доповідачка: Аліна Гурелич, студентка гр. ІV МС 21 Науковий керівник 

– Зоряна Костів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Неділько Р.В., яка зауважила важливість та своєчасність розгляду даних тематик. 

Стоколос-Ворончук О.О., яка підтримала напрямки дослідження студентів і 

запропонувала наступного року знову провести анкетування, щоб зробити 

порівняльний аналіз  виокреслених знань за певний період 

Голова Ради молодих вчених     _________ Різун Г.М. 

 

Секретар      _________ Шегедин А.С. 


