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План-графiк роботи 

студентськоrо паукового гуртка 

~ziнiчна flemepuнapнa фармакологiя » 
(назва гуртка) 

Кафедра внуrр iшнiх хвороб тварИ1J та клiнiчно1 дiагностики 
(11азва кафедри) 

Факультету ветеринарноI медицини ОДА У 
(иазва факультету) 

на 2021/2022 навчальний рiк 

Тема науковоi роботи, доповiдi 
П1Б доповiдача, факультет, курс, ПIБ наукового 

rрупа керiвв■ка 
2 3 4 

Орrанiзацiйне засщання студентського Любов ФР АНЧУК-КРИВА, асистент. Любов 
наукового гуртка: вибори старости 1 к.в.н.; Анастасiя КУДРЯВЦЕВА, ФРАНЧУК-
затвердження наукових тем маг. 1 р.н. (1 ,4) КРИВА, ас. 

Вiтамiновмiснi лiкарськi харчовi 
Лiдiя ПРУСАК, маг. 2 р.н. (1.4); Любов рослини 1 

Анастасiя КУ ДРЯВЦЕВА, .. ФРАНЧУК-
перспективи 'ix кл 1н~чноrо застосування 

маг. 1 р.н. (1 ,4) КРИВА, ас . 

Дата 

провце■в• 

5 

вересень 

вересень 



1 2 з 4 5 
Досл iдження спектру пр~паратiв 

антибiотикiв для собак 1 котiв 1-1а Любав 
3. 

вiтчизняному 
Вiталiй ПРп-I, П курс, 1 група ФРАНЧУК- :;1совтень 

в.етеринарному 
КРИВА, ас. 

фармацевтичному ринку 

Шампунi як лiкарська форма. Вода - Дар'я JlAHЦOBA, маг. 2 р.н. (1 ,4) ; Любов 
4. унiверсальний рОЗЧИНflИК в приrотуваннi Лнастасiя КУ ДРЯВЦЕВА, ФРАНЧУК- листопад 

JJ iкарських форм. МС/?. f р. Н . (} ,./) КРИВА, ас. 

В идова чутливiсть ДО л iкарських засобiв у Анна БЕЛЕС, Алла НАЗАРЕНКО, Любав 
5. 

кролiв i птицi [] курс, 1 група ФРАНЧУК- грудень 

КРИВА , ас. 

Лiкарськi форми у акушерська- Крiстiна РЕКlШ , V курс, група .маг. ; Любав 
6. ФРАНЧУК- сiчень riнекологiчнiй практицi. Алла I-lAЗAPEHKO, 11 курс, 1 група 

КРИВА, ас. 
Ефективнiсть адсорбуючих засобiв. Дар ' я МЕДИНСЬКА, .:wаг. / р. н. ( 1,4); Любав 

7. Ентеросорбцi йю властивост1 Inonotus Сафiя ЛАУТЕНlllЛАГЕР ФРАНЧУК- лютий 
oЬliquus 111 курс, / група КРИВА, ас. 

Кверuетин . Перспективи застосуRа11 ня 
Катерина САРАКУЛ , Анастасiя Любав 

8. кверцетину у лiкуваннi 1 профiлактицi 
КУДРЯВЦЕВА, маг. 1 р.н. (1 ,4) ФРАНЧУК- березеNь 

захворювань непрадуктивних тварин КРИВА, ас. 

Мiсцевi rемостатики росл ин но го Олександр YPCAKI, група cnelf. 2 12 Любав 
9. 

Катерина САРАКУЛ, ,wаг. 1 р. н. (1,../) ФРАНЧУК- квirпень походження 

КРИВА, ас. 
Камедi. Допомiжнi речовини в складi 

Алла НАЗАРЕНКО, 11 курс. / група ; Любав 
1 О. ветеринарних препаратiо ДЛЯ мiсцевого 

Олександр YPCAKI, група спе11. 2 12 ФРАНЧУК- травень 

застосування . КРИВА, ас. 



1 2 3 

Анастасiя КУ ДРЯВЦЕВА, 

Дослiдження асортименту дерматологiчних Дар'я МЕДИНСЬКА 

1 1 . лiкарських засоб iв для лiкування люг. / р.н. (/,4), 
зах.ворювань шк:iри у собак Софiя ЛА УТЕНШЛАГЕР 

111 курс, / група 
Лiкарськ_i i ефiроолiйнi рослини Одещини . 

Морфолоriч.нi груш-1 лiкарськоУ рослинно"i 
всi qлени студентського наукового 12. сирови.ни. Ви"iзне або вiдкрите засiдання 

гуртка ( екскурсiя, науковий похщ або 

круглий стiл) 

Протокол засiдапш, кафедри № 1 вiд 27.08.2021 року 

Науковий керinник студентського наукового гуртка 

«Клiнiчна ветеринарна фармакологiя)), асистент 

Зав. каф . внутрiшнiх хвороб тварин та 

клiнiчноi" дiагности ки, доцент 

гуртка «КВФ» 

4 5 

Любов 
ФРАНЧУК- травень 

КРИВА, ас. 

Любов 

ФРАНЧУК-
червень-

КРИВА, ас. 
липень 

Любов ФРАНЧУК-КРИВА 

Руслан ДУБТН 


