
1 
 

ЗВІТ 

про результати діяльності студентського наукового гуртка  

 

кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

факультету ветеринарної медицини ОДАУ  

за 2020/2021 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 «Клінічна ветеринарна фармакологія» 

(далі – «КВФ») згідно затверджено положення є:   

- поглиблене вивчення студентами галузі науки «Ветеринарна 

фармакологія», а саме: 

А.) поглиблене вивчення фармакокінетики, фармакодинаміки і 

особливостей застосування лікарських засобів, залежно від перебігу 

патологічного процесу, виду та віку тварин; 

Б.) набуття навичок теоретичного обґрунтування терапевтичної дії 

лікарських засобів за різних патологій тварин; 

В.) набуття вмінь обґрунтовано призначати той чи інший препарат 

залежно від фармакологічної дії, виду тварин, розвитку патологічного процесу 

з максимальним терапевтичним ефектом і мінімальної побічною дією;  

Г.) вивчення теоретичної і практичної доцільності застосування 

імуностимуляторів, пробіотиків, пребіотиків при лікуванні різних видів тварин 

і птиці, хворих на інфекційні та інвазійні захворювання; 

Д.) вивчення фармакотерапії при хворобах заразної і незаразної етіології; 

Е.) дослідження арсеналу лікарських препаратів (у т.ч. імунобіологічних) 

на фармацевтичному ринку; 
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– набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування 

отриманих знань на практиці; 

– обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук; 

– розширення загального і професійного світогляду; 

– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової 

діяльності. 

2.2. Основними завданнями гуртка «КВФ» є: 

- сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з спеціалізації 

«Ветеринарна медицина»; 

- організація науково-дослідної роботи студентів факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій (далі – ФВМ та БТ); 

- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів ФВМ та БТ;   

- залучення студентів ФВМ та БТ до участі в наукових конференціях, 

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

заходах; 

- сприяння участі студентів ФВМ та БТ у міжнародних проектах, 

програмах навчання і стажування за кордоном; 

- апробація результатів науково-дослідної роботи студентів ФВМ та БТ 

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 ПІБ студента-гуртківця Курс, група 

1. Безсмертна Антоніна Вікторівна IV курс, 1-а група 

2. Гребенюкова Катерина Олегівна IV курс, 1-б група 

3. Кудрявцева Анастасія Денисівна IV курс, 1-а група 

4. Ланцова Дар’я Олегівна магістр 1 р.н. (1,4 р.) 

5. Лаутеншлагер Софія Юріївна ІІ курс, 1 група 

6. Мединська Дар’я Олександрівна IV курс, 1-б група 

7. Пастушенко  Вікторія Павлівна III курс, 2 група 

8. Прусак Лідія Ігорівна магістр 1 р.н. (1,4 р.) 

9. Рекіш Крістіна Володимирівна IV курс, група маг. 

10. Семенченко Надія Володимирівна магістр 2 р.н. (1,4 р.) 

11. Чумаченко Ангеліна Володимирівна магістр 2 р.н. (1,4 р.) 

12. Шкільова Катерина Сергіївна IV курс, 2-б група 

13. Шурман Анастасія Сергіївна III курс, 1 група 
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4. Керівник наукового гуртка – Любов ФРАНЧУК-КРИВА, кандидат 

ветеринарних наук, асистент. 

5. Староста гуртка – Анастасія КУДРЯВЦЕВА, здобувач ВО 4 року 

навчання, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», першого 

(бакалаврського) рівня; 1-а група. 
 

6.Тематика науково–дослідної роботи гуртка: «Тактика раціональної 

фармакотерапії та фармакопрофілактики поширених захворювань тварин 

незаразної і заразної етіології», що співпадає з напрямами 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 

ПІБ доповідача, 

курс, факультет, 

група 

ПІБ 

наукового 

керівника 

з даної теми 

Дата 

проведення 

1 2 3 4 5 

1. 

Організаційне засідання 

студентського наукового гуртка 

(он-лайн): вибори старости 

студентського наукового гуртка, 

затвердження тем наукових 

робіт. 

асистент, к.в.н.  

Франчук-Крива 

Л.О., 

Кудрявцева А.Д.,  

4 курс 1-а група 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

вересень 

2. 

Біохімічні основи раціональної 

фармакотерапії гострого 

пієлонефриту у собак 

Чумаченко А.В.,  

Семенченко Н.В., 

 магістри 2 р.н.  

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

вересень-

жовтень 

3. 

Допоміжні речовини у складі 

ветеринарних лікарських 

препаратів 

Кудрявцева А.Д.,  

4 курс 1-а група; 

Лаутеншлагер 

С.Ю., 2 курс 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

листопад 

4. 

Рівень гідратації рогового шару 

шкіри собак після використання 

інсектицидних шампунів 

Кудрявцева А.Д.,  

4 курс 1-а група; 

Прусак Л.І.,  маг. 1 

р.н. (1,4) 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

жовтень-

листопад 

5. 

Правила раціонального 

призначення кролям 

хіміотерапевтичних лікарських 

засобів. Видова чутливість у 

кролів до окремих груп 

лікарських засобів. 

Фармакотерапевтична допомога 

кролю з гастроентестинальним 

стазом 

Шкільова К.С., 

4 курс, 2 група; 

Ланцова Д.О. маг. 1 

р.н.; 

Мединська Д.О. 

4 курс, 1-б група 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

грудень 
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1 2 3 4 5 

6. 

Рідкі лікарські форми. Вода як 

універсальний розчинник в 

приготуванні лікарських форм 

для ентерального введення 

Лаутеншлагер 

С.Ю., 2 курс; 

Шурман А.С., 3 

курс 1 група 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

січень 

7. 

Гель та крем як різновиди 

м’яких лікарських форм у 

ветеринарній медицині. Техніка 

приготування гелевих основ з 

камеді. 

Мединська Д.О., 

Гребенюкова К.О.,  

3 курс 1-б група 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

лютий 

8. 

Фармакопрофілактика 

мікотоксикозів з використанням 

адсорбентів  

Безсмертна А.В.,  

Кудрявцева А.Д.,  

4 курс 2 група, 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

березень 

9. 
Гемостатичні засоби локальної 

дії з рослинної сировини.  

Пастушенко  В.П., 3 

курс 2 гр.; 

Шурман А.С., 3 

курс 1 гр. 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

квітень 

10. 

Виготовлення настоянок зі 

свіжої рослинної сировини. 

Отруйні рослини природних 

пасовищ Одещини. Виїзне 

засідання СНГ. 

Лаутеншлагер 

С.Ю., 2 курс 

Рекіш К.В., 4 курс 

маг. 

асистент, 

к.в.н. 

Франчук-

Крива Л.О. 

травень-

червень 

 
 

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

дату) :  

- реферативні: 

 Допоміжні речовини у складі ветеринарних лікарських препаратів 

(протокол № 3 від 13.11.20). 

 Правила раціонального призначення кролям хіміотерапевтичних 

лікарських засобів (протокол № 5 від 13.11.20). 

 Рідкі лікарські форми (протокол № 6 від 08.12.20) 

 Гель та крем як різновиди м’яких лікарських форм у ветеринарній 

медицині (протокол № 7 від 10.02.21). 

 Фармакопрофілактика мікотоксикозів з використанням адсорбентів 

(протокол № 8 від 18.03.21). 

 Гемостатичні засоби локальної дії з рослинної сировини (протокол № 

9 від 09.04.21). 

 Отруйні рослини природних пасовищ Одещини (протокол № 10 від 

20.05.21). 

 

-   за результатами лабораторних і експериментальних досліджень :  

 Рівень гідратації рогового шару шкіри собак після використання 

інсектицидних шампунів (протокол № 4 від 30.10.20) (додаток 3). 

 Виготовлення настоянок зі свіжої рослинної сировини (протокол № 

10 від 20.05.21). 
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9. Доповіді, представлені за звітний період на студентських тематичних 

конференціях факультету та науковій конференції ОДАУ:  

Франчук-Крива Л.О., Кривий М.Ф., Гребенюкова К.О. Ефективність 

застосування L-глутамінової кислоти у клінічно здорових котів геріатричного 

віку. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та 

молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» (13-14 квітня, 

2021 р., м. Одеса). С. 112-113. URL: https://osau.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/05/ZBIRNYK_TEZ.pdf 

 

10. Доповіді, представлені за звітний період на студентських наукових 

конференціях інших вузів країни:  

Дар’я Ланцова, Анастасія Кудрявцева, Любов Франчук-Крива Аналіз 

протипаразитарних шампунів з позиції впливу на стан шкіри собак. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 березня 2021 

року, м. Переяслав): Зб. наук. праць. Переяслав: Університет Григорія 

Сковороди, 2021. Вип. 69. С. 413-416. URL: 

https://confscientific.webnode.com.ua/ru/  
 

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): не приймали участь за даний 

звітній період. 
 

14. Доповіді, представлені на міжнародних наукових конференціях 

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

Гребенюкова К.О., Франчук-Крива Л.О. Зміни лабораторних 

показників сечі у клінічно здорових котів геріатричного віку. Інноваційні 

наукові дослідження: теорія, методологія, практика : Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 лютого 2021 р.) / ГО «Інститут 

інноваційної освіти»; ННЦ ПІ НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної 

освіти», 2021.  С. 139-144. 

Гребенюкова К. О., Франчук-Крива Л. О. Особливості біохімічних змін 

крові у клінічно здорових котів геріатричного віку. Матеріали V Міжнародної 

наукової і практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку науки і 

технології» (24-26 січня, 2021 р.). SPC ―Sciconf.com.ua‖, Київ, 2021. С.103-107. 

URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-

DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-

26.01.21.pdf 
15. Проведена предметна олімпіада або конкурс за фахом за участю гуртка: 

не проводилась за даний звітній період. 

https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK_TEZ.pdf
https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ZBIRNYK_TEZ.pdf
https://confscientific.webnode.com.ua/ru/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-24-26.01.21.pdf
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16. Участь гуртківців у Всеукраїнських, міжнародних студентських 

олімпіадах: не проводилась за даний звітній період. 
 

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

Всеукраїнських, міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах (додати копії) 

(див. у додатках). 

Гребенюкова К.О. – участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», 21-23 квітня 2021 р. (додаток 2, 

додаток 3). 
18. Друковані праці гуртківців, опубліковані за звітний рік у наукових 

збірниках і журналах : 

Франчук-Крива Л.О., Чумаченко А.В., Кривий М.Ф Зміни біохімічних 

показників сироватки крові собак за пієлонефриту. Молодий вчений. № 7 (83), 

2020. С. 133-138. URL:  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/7/29.pdf 

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: відсутні за 

даний звітній період. 

 

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).  

17 квітня 2021 р. гуртківці відвідали учбово-дресерувальний центр 

"Компаньйон" за адресою м. Одеса, Французський бульвар, 33. Тема виїзного 

засідання: «Допінг і психотропні засоби у собаківництві». У дружній 

обстановці ми обговорили актуальні питання застосування допінгу, 

психотропних засобів собакам, визначили спектр навичок після програм ПКД і 

ЗКД, а також точки практичного застосування знань з етології і зоопсихології. 

Власник і головний інструктор "Компаньйону", Валентин Бойко, розповів нам 

про основні напрямки роботи центру і захоплюючу спеціальність кінолога 

(додаток 4).  

 

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. 
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ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ 

Додаток 1. 

Сертифікати  

гуртківців «КВФ» 
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Додаток 2. 

 

Грамоти гуртківців «КВФ» 
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Додаток 3. 

Фотофрагменти роботи гуртківців «КВФ» 

 

 

Гуртківець Дар’я Ланцова в процесі дослідження спектру і властивостей 

протипаразитарних шампунів для собак 

 

 

 
Гуртківець Катерина Гребенюкова : мікроскопія сечового осаду кота 

 

  



13 
 

Додаток 4. 

 

Виїзне засідання студентського наукового гуртка «КВФ» 

 

Екскурсія в учбово-дресерувальний центр "Компаньйон" 
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Додаток 5. 

 

 

Крістіна Рекіш формує гербарій лікарських рослин 
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