
План-графік 

роботи студентського наукового гуртка «Ескулап» 
(назва гуртка) 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики 
(назва кафедри) 

Факультету ветеринарної медицини та біотехнологій ОДАУ 
(назва факультету) 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Тема наукової роботи, 

доповіді 

П.І,Б. (повністю) 

доповідача, курс, 

факультет, група 

П.І.Б. 

(повністю) 

наукового 

керівника з 

даної теми 

Дата 

проведення 

1. 
Хронічна ниркова 

недостатність у котів 

Осташко Р.М., 

магістр 2 р.навч. 
Улизько С.І. 30.09.2019 

2. 

Поширення симптоми та 

лікування собак за 

гастроентериту 

Онишко Л.С., 

магістр 2 р.навч. 
Улизько С.І. 30.10.2019 

3. 

Ефективність застосування 

інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого 

ферменту при хронічній 

нирковій недостатності 

Мечет Л.І., 

магістр 2 р.навч. 
Улизько С.І. 27.11.2019 

4. 
Лікування котів, хворих на 

уролітіаз 

Цацуріна К.Є., 

магістр 2 р.навч. 
Улизько С.І. 04.12.2019 

5. 

Ефективність непрямої 

лімфотропної терапії у разі 

катаральної бронхопневмонії 

котів 

Сікоза Д.А., 

магістр 2 р.навч. 
Тодоров М.І. 05.02.2020 

6. Поширення, симптоми та 

профілактика анемії у поросят 

Середницька О.В., 

магістр 1 р.навч. 
Улизько С.І. 18.03.2020 

7. Ефективність комплексного 

лікування котів, хворих на 

уролітіаз 

Федорова В.С., 

магістр 1 р.навч. 
Улизько С.І. 15.04.2020 

8. Порівняльна ефективність 

методів лікування собак за 

гастроентериту 

Нєдєлєва О.К., 

магістр 1 р.навч. 
Улизько С.І. 06.05.2020 

9. Поширення, патогенез та 

лікування катаральної 

бронхопневмонії у телят  

Семенченко Н.В., 

магістр 1 р.навч. 
Улизько С.І. 03.06.2020 

 

Протокол засідання кафедри № 2 від 28.08. 2019 р. 

 

 

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб 

тварин і клінічної діагностики, к.в.н. доцент                                     Улизько С.І. 

 

Керівник гуртка, к.в.н. доцент                                                               Улизько С.І.  



ЗВІТ 

про результати діяльності студентського наукового гуртка  

«ЕСКУЛАП» 

кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій  ОДАУ  

за 2018/2019 навчальний рік 

 

1.Рік створення  ̶  2018 р. (протокол №  1  від 30.08. 2018 р.). Емблема 

гуртка: 

 
 

2.Мета і завдання створення наукового гуртка. 

 

2.1 Метою діяльності гуртка згідно затверджено положення є:  

виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, 

поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок 

науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, 

обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення 

загального і професійного світогляду. 

2.2. Основними завданнями гуртка є: 

- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної 

спеціалізації; 

- організація науково-дослідної роботи студентів; 

- створення умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу студентів; 

- залучення студентів до участі в наукових конференціях, 

семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких 

заходах; 

- сприяння участі студентів у міжнародних проектах, 

програмах навчання і стажування за кордоном; 



- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на 

міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових 

виданнях; 

- налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими 

організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському 

та регіональному рівнях. 

 

3.Особовий склад гуртка. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. студента Курс, група 

1. Осташко Руслана Миколаївна Магістр 1 року навчання 

2. Цацуріна Катерина Євгеніївна Магістр 1 року навчання 

3. ОнишкоЛілія Сергіївна Магістр 1 року навчання 

4. МечетЛідія Ігорівна Магістр 1 року навчання 

5. Волинська Ганна Олегівна Магістр 1 року навчання 

6. Сікоза Дар`я Андріївна Магістр 1 року навчання 

7. МетропанАнастасія Сергіївна Магістр 1 року навчання 

8. Фринцько Антон Іванович Магістр 1 року навчання 

9. Панченко Іван Олегович Магістр 1 року навчання 

10. Саракул Владислав Ігорович Магістр 1 року навчання 

 

4. Керівник наукового гуртка – Улизько С.І., (завідувач каф. 

внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики, доцент). 

 

5. Староста гуртка – Мечет Л.І., магістр першого року навчання. 

 

6.Тематика науково–дослідної роботи гуртка є частиною науково-

дослідної роботи кафедри «Дослідження патогенезу хвороб, спричинених 

порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в 

умовах Півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та 

профілактики» (УДК 619:616-008.9(477.7). 

 

7.Заходи, проведені гуртком з вересня по червень: 
№ 

з/п 

Тема наукової роботи, доповіді П.І,Б. (повністю) 

доповідача, 

курс, факультет, 

група 

П.І.Б. (повністю) 

наукового 

керівника з даної 

теми 

Дата 

проведення 

1 2 3 4 5 

1. Хронічна ниркова 

недостатність у котів (етіологія, 

діагностика і лікування). 

Осташко 

Руслана 

Миколаївна 

Улизько Сергій 

Іванович 

21.09.2018 

  



2. Лікування котів, хворих на 

уролітіаз. 

Цацуріна 

Катерина 

Євгеніївна 

Улизько Сергій 

Іванович 

12.10.2018 

3. Поширення, симптоми та 

лікування собак за 

гастроентериту. 

ОнишкоЛілія 

Сергіївна 

Улизько Сергій 

Іванович 

26.10.2018 

4. Ефективність застосування 

інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого 

ферменту при хронічній 

нирковій недостатності у котів. 

МечетЛідія 

Ігорівна 

Улизько Сергій 

Іванович 

28.11.2018 

5. Профілактика анемії у поросят 

із застосуванням антианемічних 

засобів. 

Волинська Ганна 

Олегівна 

Улизько Сергій 

Іванович 

20.02.2019 

6. Ефективність непрямої 

лімфотропної терапії у разі 

катаральної бронхопневмонії у 

котів. 

Сікоза Дар`я 

Андріївна 

Тодоров Микола 

Іванович 

06.03.2019 

7. Ефективність лікувально-

профілактичних заходів у разі 

субклінічного кетозу у корів. 

МетропанАнаста

сія Сергіївна 

Тодоров Микола 

Іванович 

15.03.2019 

8. Порівняльна ефективність 

комплексного лікування 

катаральної бронхопневмонії у 

телят. 

Фринцько Антон 

Іванович 

Тодоров Микола 

Іванович 

26.04.2019 

9. Реабілітаційні заходи у разі 

гострих розладів травлення у 

телят. 

Панченко Іван 

Олегович 

Тодоров Микола 

Іванович 

31.05.2019 

10. Використання фумарової 

кислоти при гепатиті у собак. 

Саракул 

Владислав 

Ігорович 

Макаревич 

Тетяна 

Володимирівна 

10.06.2019 

 

8.Доповіді заслухані на засіданнях гуртка (вказати тему, № протоколу, 

дату) :  

- реферативні: 
Хронічна ниркова недостатність у котів (етіологія, діагностика і лікування) 

(протокол № 1 від 21.09.2018 р.). 

Лікування котів, хворих на уролітіаз (протокол № 2 від 12.10.2018 р.). 

Поширення, симптоми та лікування собак за гастроентериту (протокол № 3 від 

26.10.2018 р.). 

Ефективність застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при 

хронічній нирковій недостатності у котів (протокол  № 4 від 28.11.2018 р.). 

Профілактика анемії у поросят із застосуванням антианемічних засобів (протокол 

№ 5 від 20.02.2019 р.). 

Ефективність непрямої лімфотропної терапії у разі катаральної бронхопневмонії у 

котів (протокол № 6 від 06.03.2019 р.). 

Ефективність лікувально-профілактичних заходів у разі субклінічного кетозу у 

корів (протокол № 7 від 15.03.2019 р.). 

Порівняльна ефективність комплексного лікування катаральної бронхопневмонії 

у телят (протокол № 8 від 26.04.2019 р.). 



Реабілітаційні заходи у разі гострих розладів травлення у телят (протокол № 9 від 

31.05.2019 р.). 

- за результатами лабораторних і експериментальних 

досліджень : 

- Використання фумарової кислоти при гепатиті у собак (протокол № 10 від 

10.06.2019 р.). 
 

9.Доповіді, представлені за звітний період на студентський 

тематичних конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ:  

Фринцько А.І. Стимулюючи засоби у разі катаральної 

бронхопневмонії у телят (Збірник наукових праць студентів у галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина» (за матеріаллами наукових досліджень за 2018 р.) 

10-11 квітня 2019 р. Ч.1, Одеса, 2019). 

 

10.Доповіді, представлені за звітний період на студентських наукових 

конференціях інших вузів країни (вказати назву вузу, тему доповіді, назву та 

дату проведення конференції) : відсутні за даний звітній період. 

 

11.Участь гуртківців у Всеукраїнських наукових студентських 

конференціях і конкурсах (МОЗ, НАН і НАМН України): не приймали 

участь за даний звітній період. 

 

12. Доповіді на Всеукраїнських наукових конференціях(вказати тему 

доповіді, назву та дату проведення конференції) : Мечет Лідія Ігорівна, 

магістр 1-го року навчання, участь в 2 турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. Тема роботи «Ефективність застосування 

інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту при хронічній нирковій 

недостатності у котів». 

 

 

13. Участь гуртківців у міжнародних наукових студентських 

конференціях: : відсутні за даний звітній період. 

 

 

14. Доповіді,представлені на міжнародних наукових конференціях 

(вказати тему доповіді, назву та дату проведення конференції) : відсутні за 

даний звітній період. 

 

 

15. Проведена предметна олімпіада або конкурс за фахом за участю 

гуртка: не проводилась за даний звітній період. 

 

16. Участь гуртківців у Всеукраїнських, міжнародних студентських 

олімпіадах: відсутні за даний звітній період : відсутні за даний звітній 

період. 



17. Грамоти, премії й нагороди, отримані за результатами участі у 

Всеукраїнських,міжнародних студентських олімпіадах (додати копії) : 

грамота за підготовку магістра 1-го року навчання Мечет Лідії Ігорівни до 

участі в 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

(спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»). Тема студентської наукової 

роботи: «Ефективність застосування інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту при хронічній нирковій 

недостатності у котів». 

 

 

18. Друковані праці гуртківців, опубліковані за звітний рік у наукових 

збірниках і журналах: 

Фринцько А.І. Стимулюючи засоби у разі катаральної 

бронхопневмонії у телят (Збірник наукових праць студентів у галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина» (за матеріаллами наукових досліджень за 2018 р.) 

10-11 квітня 2019 р. Ч.1, Одеса, 2019). 
 

19. Дипломи різного ступеня, премії й нагороди, отримані 

гуртківцями за результатами наукових праць: відсутні за даний звітній 

період. 

 

 

20. Зустрічі з науковцями та дослідниками з інших вузів: 26.04.2019 р. 

– зустріч з канд. вет. наук, доцентом з БНАУ Богатко Леонідом 

Мечиславовичем. 

 

21. Участь у тематичних виставках, змаганнях, фестивалях: не 

приймали участі за цей звітній період. 

 

22. Організація виїзних засідань гуртка (вказати назву господарства, 

організації, її місце знаходження, дату заходу та тему засідання). Зустрічі з 

виробниками (дату, місце проведення і тематика заходу): відсутні за даний 

звітній період. 

 

23. Раціоналізаторські пропозиції: відсутні за даний звітній період. 

 

24. Винаходи гуртківців (додати ксерокопії документів, малюнки або 

фотографії винаходів, виконаних членами гуртка): відсутні за даний звітній 

період. 

 

25. Заявки на грант, подані при участі членів гуртка (вказати назву 

проекту на який була подана заявка на грант, вказати фонд, наукового 

керівника й учасників проекту): відсутні за даний звітній період. 

 



26.Отримані членами гуртка гранти на наукові дослідження за звітний 

період (вказати назву проекту, на який отриманий грант, фонд, наукового 

керівника й учасників проекту) : відсутні за даний звітній період. 

 

 

27. Інша інформація, що не ввійшла у звіт: відсутня. 

 

 

28. Інформації про СНГ наявна в Internet на сайті ОДАУ: наявна. 

 

 

 

Завідувач кафедри                 ______________                 / С.І. Улизько/ 

 

Керівник СНГ                        ______________               / С.І. Улизько/ 
 

 


