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І

сторія студентського наукового товариства ЛНМУ
імені Данила Галицького сягає часів створення ме
дичного факультету при Львівському університеті
у 1784 р., коли студенти, намагаючись глибше опанувати
обрану спеціальність, у вільний час працювали в науко
вих лабораторіях і клініках під керівництвом своїх настав
ників — досвідчених професорів та доцентів.
Перші документальні свідчення про наукові студент
ські гуртки у Львівському медичному інституті датуються
1946 р. Тоді вони функціонували на кафедрах нормальної
анатомії, нормальної фізіології, гістології, топографічної
анатомії, фармакології, неврології та гігієни. Загальна
кількість гуртківців становила 53 особи. А вже в 1947 р.
з ініціативи проф. А. П. Любомудрова було засноване
студентське наукове товариство (СНТ). На той час
у медичному інституті вже функціонувало 20 наукових
гуртків, які об’єднували 325 студентів.
Першим керівником СНТ став заслужений діяч нау
ки УРСР, завідувач кафедри нормальної анатомії, проф.
А. П. Любомудров. Після нього товариство очолювали
професори Є. С. Детюк, А. І. Мостюк, Л. Р. Матешук
Вацеба. Сьогодні науковим керівником СНТ університету
є завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною
анатомією, проф. З. З. Масна.
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Одним з перших голів ради
студентського наукового товарист
ва став студент медичного факуль
тету Олександр Луцик, сьогодні —
професор, завідувач кафедри гіс
тології, цитології та ембріології,
проректор. Досвід роботи в СНТ
здобуло не одне покоління випуск
ників університету — нині профе
сорів і доцентів, лікарівпрактиків
та керівників охорони здоров’я.
З 2010 р. обов’язки голови ради
МАСНА
товариства виконує студентка
Зоряна Зеновіївна
медичного факультету Марта
Науковий керівник
Туркевич, а студентські наукові то
товариства
вариства факультетів носять імена
видатних вчених: СНТ медичного факультету — ім’я проф.
А. П. Любомудрова, товариство стоматологічного факуль
тету — ім’я проф. О. В. Коваля, СНТ фармацевтичного
факультету — ім’я проф. М. М. Туркевича.
Сьогодні студентське наукове товариство Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького об’єднує близько 700 студентів, які працюють
у гуртках при кафедрах під керівництвом досвідчених
викладачів. Напрями роботи студентівгуртківців дуже
різні — від літературнопошукової до експериментальної
та клінічної діяльності. Тож реалізувати себе в науковому
пошуку може кожен студент.
Діяльність студентських наукових гуртків коорди
нують рада СНТ університету та ради СНТ факультетів.
Вони організовують і проводять молодіжні наукові
конференції, семінари та тренінги. Популярними серед
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студентів є зустрічі за круглим столом для обговорення
актуальних проблем медицини, до участі у яких запро
шують не лише викладачів університету, а й працівників
практичної охорони здоров’я. Такі зустрічі завжди є дуже
цікавими і збирають великі аудиторії.
Географія зв’язків студентського наукового товариства
ЛНМУ імені Данила Галицького дуже широка: Київ, Одеса,
Донецьк, Дніпропетровськ, Полтава, Тернопіль, Вінниця,
ІваноФранківськ, Ужгород, Луганськ, Суми, Чернівці,
Запоріжжя. Студенти медичних, стоматологічного та фар
мацевтичного факультетів кожного року беруть участь у
міжнародних наукових конференціях не тільки в Україні,
а й за її межами — в Кракові і Любліні (Польща), Софії
(Болгарія), Порто (Португалія), Москві (Росія), Стамбулі
(Туреччина), Бухарі (Узбекистан), Мінську (Білорусь),
Будапешті (Угорщина), Граці (Австрія).
Традиційні щорічні весняні конференції є своєрідним
підсумком річної діяльності студентського наукового то
вариства університету. Їх учасники — студенти Львівсько
го національного медичного університету імені Данила
Галицького та представники інших вищих навчальних
закладів України медичного профілю. Результати прове
дених ними наукових досліджень щороку публікуються
у збірнику тез конференції.
Студентське наукове товариство університету впро
довж тривалого часу активно співпрацює з Українським
лікарським товариством Австралії та благодійним Укра
їнськоамериканським фондом «Сейбрсвітло». Вони
цікавляться науковою діяльністю львівських студентів
медиків і відзначають спеціальними призами та преміями
авторів оригінальних наукових робіт.
У газеті «Alma mater» є постійна рубрика «Новини СНТ».
Студентське наукове товариство завжди раде тим сту
дентам, які не обмежуються підручниками, а готові не ва
гаючись поринути в цікавий і безмежний світ науки!
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