
ЗВІТ 
про результати діяльності студентського наукового гуртка «Ескулап» 

кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики факультету 
ветеринарної медицини ОДАУ  

за 2019/2020 навчальний рік 
1. Рік створення – 2018 (протокол № 1 від 30.08.2018) 

Емблема гуртка 

 
 

2. Мета і завдання гуртка 
2.1. Метою діяльності гуртка «Ескулап» згідно затвердженого 

положення є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової 
діяльності, поглиблене вивчення студентами питань діагностики та 
терапії, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування 
отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем з 
діагностики хвороб та терапії тварин, розширення загального і 
професійного світогляду. 

2.2. Основними завданнями Гуртка є:  
       - сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів;  
      -  організація науково-дослідної роботи студентів;  
      -  створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 
студентів з напрямку диагностики та терапії тварин;  

- 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 у звітній період 
№ ПІБ студента-гуртківця Курс, група 

1.  Едхіма Надір  Магістр 1 курсу 
2.  Кононенко Надія Вікторівна 4 курс, 2б група 
3.  Крєстінова Вікторія Олександрівна 4 курс, 2а група 
4.  Кудінова Катерина Олександрівна Магістр 1 курсу 
5.  Нєдєлєва Олександра Костянтинівна Магістр 1 курсу 
6.  Пирожук Владислав Ярославович 4 курс, 3а група 
7.  Пирожук Назарій Ярославович 4 курс, 3б група 
8.  Подоплєлова Валерія Валеріївна Магістр 1 курсу 
9.  Семенченко Надія Володимирівна Магістр 1 курсу 
10.  Середницька Ольга Володимирівна Магістр 1 курсу 
11.  Федорів Валерій Сергійович Магістр 1 курсу 

4. Керівники гуртка: Улизько С.І., кандидат ветеринарних наук, доцент, 
завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики; 
Кушнір В.Ю., кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри 
внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики. 

5. Староста гуртка – Нєдєлєва Олександра Костянтинівна, магістр 1 
курсу 

6. Тематика науково-дослідної роботи гуртка: «Розробка заходів щодо 
комплексної діагностики, лікування та профілактики хвороб тварин», що 
відповідає напрямку 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». 

7. Заходи, проведені гуртком за звітний період. 

№ 
з/п Назва заходу ПІБ доповідача ПІБ керівника 

Дата 
проведення 

заходу 
1.  Організаційне засідання 

наукового гуртка: 
затвердження тем, 
вибори старости 

к.в.н., ас. Кушнір 
В.Ю. 

Зав. кафедри, доц. 
Улизько С.І. 01.10.2019 

2.  Причини та поширення 
катаральної 
бронхопневмонії у телят 

Кудінова К.О., 
магістр 1 курсу доц. Тодоров М.І. 01.11.2019 

3.  Стимулюючі заходи в 
критичні періоди 
розвитку телят 

Еддхіма Надір, 
магістр 1 курсу доц. Тодоров М.І. 04.12.2019 

4.  Діагностика та 
комплексна терапія 
собак, хворих на гострий 

Кононенко Н.В., 
4 курс, 2б група ас. Кушнір В.Ю. 03.02.2020 



паренхіматозний 
гепатит. 

5.  Діагностика та лікування 
хронічної недостатності 
атріовентрикулярних 
клапанів у собак 

Нєдєлєва О.К., 
магістр 1 курсу доц. Улизько С.І. 03.02.2020 

6.  Діагностика та лікування 
цукрового діабету у котів 

Середницька 
О.В., магістр 1 

курсу 
доц. Улизько С.І. 11.03.2020 

7.  Превентивні заходи для 
попередження анемії у 
поросят 

Федорів В.С., 
магістр 1 курсу доц. Улизько С.І. 03.04.2020 

8.  Кетоз 
високопродуктивних 
корів і його вплив на 
гомеостаз 
новонародженого 
молодняку. 

Семенченко Н.В., 
магістр 1 курсу ас. Кушнір В.Ю. 03.04.2020 

 
8. Доповіді, заслухані на засіданнях гуртка 

8.1. Кудінова К.О. Причини поширення катаральної бронхопневмонії 
серед телят (протокол №2 від 01.11.2019) 

8.2. Еддхіма Надір. Стимулюючі заходи в критичні періоди розвитку 
телят (протокол №3 від 04.12.2019) 

8.3. Кононенко Н.В. Діагностика та комплексна терапія собак, хворих на 
гострий паренхіматозний гепатит (протокл №3 від 03.02.2020) 

8.4. Нєдєлєва О.К. Діагностика та лікування хронічних 
атріовентрикулярних клапанів у собак (протокол №3 від 03.02.2020) 

8.5. Середницька О.В. Діагностика та лікування цукрового діабету у 
котів (протокол №4 від 11.03.2020) 

8.6. Федорів В.С. Превентивні заходи для попередження анемії у поросят 
(протокол №5 від 03.04.2020) 

8.7. Семенченко Н.В. Кетоз високопродуктивних корів і його вплив на 
гомеостаз новонародженого молодняку (протокол №5 від 03.04.2020)  

9. Доповіді, представлені за звітний період на студентський тематичних 
конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ: 
1. Нєдєлєва О. К., Улизько С. І. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗА 
ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНИХ 
КЛАПАНІВ (ХНАВК) У СОБАК. Матеріали науково-практичної 
студентської конференції (9-10 квітня 2020). с.53-54. 
2. Середницька О. В., Улизько С. І. ПОШИРЕННЯ, ПРИЧИНИ, 
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У КОТІВ. 



Матеріали науково-практичної студентської конференції (9-10 квітня 
2020) с.58-59. 
3. Федорів В. С.,  Улизько С. І. ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АНЕМІЇ У ПОРОСЯТ. Матеріали науково-
практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). с.61-62. 
4. Тодоров М. І.   Подоплелова  В.  В.,  КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ 
ГОСТРОЇ КАТАРАЛЬНОЇ БРОНХОПНЕВМОНІЇ ТЕЛЯТ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ЦЕЛЕКСИБ. Матеріали науково-
практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). С. 55 
5. Семенченко Н.В., Кушнір В.Ю. Кетоз високопродуктивних корів і 
його вплив на гомеостаз новонародженого молодняку. Матеріали 
науково-практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). С. 56 –
58 

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) : Кононенко Надія 
Вікторівна, студентка 4-го курсу, участь в 2 турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт. Тема роботи «Діагностика та 
комплексна терапія собак, хворих на гострий паренхіматозний гепатит». 

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) : 
відсутні за даний звітний період. 

18. Список друкованих праць студентів-гуртківців 
 

1. Нєдєлєва О. К., Улизько С. І. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗА 
ХРОНІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНИХ 



КЛАПАНІВ (ХНАВК) У СОБАК. Матеріали науково-практичної 
студентської конференції (9-10 квітня 2020). с.53-54. 

2. Середницька О. В., Улизько С. І. ПОШИРЕННЯ, ПРИЧИНИ, 
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У КОТІВ. 
Матеріали науково-практичної студентської конференції (9-10 квітня 
2020) с.58-59. 

3. Федорів В. С.,  Улизько С. І. ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АНЕМІЇ У ПОРОСЯТ. Матеріали науково-
практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). с.61-62. 

4. Тодоров М. І.   Подоплелова  В.  В.,  КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ 
ГОСТРОЇ КАТАРАЛЬНОЇ БРОНХОПНЕВМОНІЇ ТЕЛЯТ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ЦЕЛЕКСИБ. Матеріали науково-
практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). С. 55 

5. Кушнір В.Ю., Кононенко Н.В. Діагностика та комплексна терапія 
собак, хворих на гострий паренхіматозний гепатит. Матеріали тридцять 
четвертої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова 
думка сучасності і майбутнього». Дніпро, 2020. С. 3 – 8. 

6. Семенченко Н.В., Кушнір В.Ю. Кетоз високопродуктивних корів і його 
вплив на гомеостаз новонародженого молодняку. Матеріали науково-
практичної студентської конференції (9-10 квітня 2020). С. 56 –58 

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: 26.06.2019 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.  



 


