
Звіт про результати роботи акушерського студентського наукового 

гуртка «Акушерський гурток ім. проф. Кузьміна О.Ф.» за другий 

семестр 2021 та 2022 н. р.   

 

Кафедра хірургії, акушерства та тварин дрібних тварин 

Факультет ветеринарної медицини 

 

Гурток на кафедрі акушерства, хірургії та  хвороб дрібних тварин було 

створено у жовтні 2021 року. Протягом періоду навчання в 1 семестрі було 

проведено очне засідання наукового гуртка 16.10.2021. На засіданні були 

присутні студенти 4 і 5 курсів 211 та 212 спеціальності, що входять в склад 

гуртка. Всі останні засідання  гуртка були проведені в режимі он-лайн. 

 Емблема студентського наукового гуртка додається. 

Он-лайн конкурс на найкращий логотип гуртка. 

 

 

             
 

 

 

 
 

 



План-графік  роботи студентського наукового гуртка «Акушерський 

гурток ім. проф. Кузьміна О.Ф.» 

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 

Факультет ветеринарної медицини 

на 2022-2023 н.р. 

№ п/п 
Тема наукової роботи 

доповіді 

ПІП (повністю) 

доповідача, 

курс, 

факультет, 

група 

П.І.П. 

(повністю) 

Наукового 

керівника з 

даної теми 

Дата 

проведення 

1. 

  

Морфологічні 

особливості статевої 

системи сук та кобелів, 

котів та кішок у 

порідному аспекті  

Панасюк Ольга 

5 курс 5,10 211 

1 група 

Роман Лілія 

Григорівна. 

16.09.2022 

  

2. 

 Удосконалення методів 

диференційної 

діагностики клінічного 

маститу нелактуючих 

корів. 

Михайлова 

Анжела 

6 курс  211 1 

група 

_ 16.09.2022 

3. 

Клонування-інноваційні 

біотехнічні методи 

відтворення тварин 

Юськова 

Альона 211 

5,10 

5 курс 1 група 

_ 
16.09.2022 

  

4. 

Трансдермін-новий 

йодовмісний 

протимаститний 

препарат 

Скотаренко 

Вероніка 6 

курс 211 1 

група 

_ 

  

21.10.2022 

  

5. 

Інноваційні технології 

трансплантації морул у 

свиней 

Перекученко 

Катерина 5 

курс 2  група 

211 5,10 

  

_ 21.10.2022 

6. 

Новітні технології 

трансплантації 

ембріонів у  коней 

Зайцева 

Ульяна 5 курс 1  

група 211 5,10 

_ 11.11.2022 

7. 

Культивування 

оваріальних ооцитів  і 

запліднення in vitro 

Кузьміна 

Марина 

5 курс 1 група 

211 5,10 

  

_ 11.11.2022 



8. 

 Особливості 

трансплантації 

ембріонів у кіз та овець  

Кирилюс Юлія 

5 курс 2 група 

211 5,10 

_ 11.11.2022 

9. 

Участь в 

Всеукраїнському 

конкурсу захисту 

винахідницьких і 

раціоналізаторських 

проектів еколого-

натуралістичного 

напряму. 
  

Скотаренко 

Вероніка та 

Михайлова 

Анжела 

6 курс  211 1 

група  

_ 
Грудень -

березень 

10. 

Теоретичні основи 

застосування   під час 

лікування неплідних 

самок нетрадиційних 

методів та пелатесу 

Куяльницького лиману 

Єрастов 

Михайло 

211  5 курс 5,10 

_ 

Березень-

квітень 

2023 р. 

11. 

Новітні  лікувально- 

профілактичні 

фармакологічні засоби 

за маститу у тварин 

Шевченко 

Валерія 5 курс  

211  5.10 1 

група 

_ 

Квітень-

травень 

2023 р. 

  

 2. Метою діяльності роботи студентського наукового гуртка «Акушерський 

гурток ім. проф. Кузьміна О.Ф.» є залучення обдарованої молоді до наукової 

діяльності,  покращення знань студентів з акушерства, гінекології та 

біотехніки відтворення тварин шляхом вивчення методів діагностики і терапії 

акушерських та гінекологічних захворювань, особливостей фізіології і 

патології молочної залози, проблем маститу, захворювань новонароджених, 

самостійного розв’язування практичних питань, розширення загального та 

професійного світогляду, залучення до рольових ігор за фахом. 

 Основними завданнями студентського наукового гуртка за 

спеціальностями 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА», 212  «ВЕТЕРИНАРНА 

САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА І ЕКСПЕРТИЗА» є: 

- Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти; 

- Розкриття наукового та творчого потенціалу студентської молоді; 

- Залучення здобувачів вищої освіти до участі у Всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, науково-практичних семінарах, 

конкурсах; 

- Апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів вищої 

освіти на  Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

заходах, публікація у фахових виданнях; 



- Налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими гуртками, 

установами різних рівнів. 

Для реалізації поставленної мети і розробленних завдань науковим 

керівником студентського наукового гуртка «Акушерський гурток ім. проф. 

Кузьміна О.Ф.» за погодженням з членами гуртка і в.о. завідувача кафедри 

було розроблено план-графік роботи студентського наукового гуртка на 2022-

2023 н. р., що затверджений деканом факультету ветеринарної медицини. 

 

3. Особовий склад гуртка 
 

№ 

з\п 

Прізвище, ім’я здобувача Курс, факультет, група 

1. Михайлова Анжела  6 курс, ФВМ, 1 група, 211 

2. Скотаренко Вероніка  6 курс, ФВМ, 1 група, 211 

3. Зайцева Ульяна 5 курс, ФВМ, 2 група, 211 

4. Чефурличева Аліна 6 курс, ФВМ, 2 група, 211 

5. Пастушенко Вікторія 5 курс, ФВМ, 1 група211 

6. Пєчкурова Віолета 6 курс, ФВМ, 1 група, 

2 12 

7. Кузьміна Марина 5 курс, ФВМ, 1 група, 211 

8. Юськова Альона 5 курс, ФВМ, 1 група, 211 

9. Наливко Світлана 5 курс, ФВМ, 1 група,211 

10.  
 

Перекученко Катерина 5 курс, ФВМ, 1 група, 211 

11. Рекіш Кристина 6 курс, ФВМ, 1 група, 211 
12. Панасюк Ольга  5 курс, ФВМ, 1 група, 211 

 

4. Керівник студентського наукового гуртка   Роман Лілія Григорівна, 

доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин, к.вет.н. 

5. Староста гуртка- Юськова Альона здобувач вищої освіти 5 курсу 5,10 1 

групи факультету ветеринарної медицини 

6. Тематика науково дослідної роботи гуртка. 

 

Студентам- гуртківцям запропоновані наступні наукові теми: 

1. Характер та інтенсивність морфологічних змін у молочній залозі корів після 

завершення лактації в нормі та за субклінічного маститу. 

2. Удосконалення візуального експрес-методу  діагностики субклінічного 

маститу. 

3. Поширення маститу (клінічно вираженого та прихованого) серед корів групи 

сухостою. 

4. Розкриття особливостей етіології, клінічного прояву, перебігу та наслідків 

маститу в постлактаційний період. 



5. Біохімічний та цитоморфологічний склад секрету вимені сухостійних корів. 

6. Терапевтична та економічна оцінка за маститу сухостійних корів 

йодовмісних препаратів. 

7. Розроблення рецептури і технологічного регламенту виготовлення 

плівкового антисептичного покриття (ПАП). 

8. Наукове обґрунтування вибору термінів проведення діагностичної та 

лікувальної роботи з приводу маститу в сухостійний період, що забезпечить 

збереження молочної продуктивності в чергову лактацію та біологічну 

повноцінність молозива. 

9. Застосування діагностико-терапевтичного алгоритму для контролю маститу 

у корів у сухостійний період. 

10. Використання цитологічного методу діагностики субклінічного маститу в 

постлактаційний період з використанням поверхнево-активних речовин. 

11. Удосконалення люмінесцентно-мікроскопічного методу діагностики 

субклінічного маститу. 

12. Порівняльна  результативність  застосування люмінесцентно-

мікроскопічного методу діагностики субклінічного маститу для попередження 

нових випадків маститу в дегенеративну фазу сухостою. 

13. Вплив маститу сухостійних корів на повноцінність молозива і 

життєздатність приплоду. 

14. Етіологічний зв’язок між маститом сухостійних корів та патологією 

післяродового періоду. 

15. Моніторинг маститу лактуючих та сухостійних корів в господарствах 

різних форм власності в Одеській області. 

16. Діагностика та профілактика ембріональної смертності у тварин. 

17.  Діагностика, лікування та профілактика пізніх гестозів у тварин. 

18. Особливості діагностики та моніторингу перебігу вагітності у 

продуктивних тварин. 

19. Методи оперативного лікування тварин під час патологічних родів. 

20. Застосування сучасних фармакологічних засобів у разі акушерської 

патології. 

21. Особливості діагностики та моніторингу перебігу вагітності у дрібних 

свійських тварин. 

22. Бактеріологічні дослідження молока корів за маститу. 

23. Гормональні препарати  під час лікування неплідних тварин. 

24. Антибактеріальні препарати  під час лікування неплідних тварин. 

25. Запальні процеси в статевих органах плідників 

7. Заходи, які були проведені гуртком з жовтня 2021р. по жовтень 2022 р. 

 
№ 

з/п 

Заходи Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідаль-на 

особа 

1. Ознайомлення з «Положенням 

про студентський науковий 

гурток Одеського державного 

аграрного університету» 

16.10.2021 Кафедра Роман Л.Г. 



2. Вибори старости студентського 

наукового гуртка «Акушерський 

гурток ім. проф. Кузьміна О.Ф.» 

20.11.2021 On- line Роман Л.Г. 

3. Розроблення плану діяльності 

студентського наукового гуртка 

«Акушерський гурток ім. проф. 

Кузьміна О.Ф.» на другий 

семестр 2021-2022 н. р. 

10.12.2021 On- line Роман Л.Г. 

4. Конкурс на 

найкращій логотип гуртка 

 

17.12.2021 On- line Роман Л.Г. 

5. Участь у обласному конкурсі 

винахідницьких робіт з темою:  

«Удосконалення експрес- 

методів діагностики 

прихованого маститу у 

сухостійний період». 

 

18.12.2021 On- line Роман Л.Г. 

6. Засідання гуртка 17.03.2022 On- line Роман Л.Г. 

7. Засідання гуртка  06.04.2022 On- line Роман Л.Г. 

8. Засідання гуртка  16.05.2022 On- line Роман Л.Г. 

9.  Відкрите засідання гуртка,  

об’єднано з засіданням 

анатомічного  наукового гуртку 

(керівник  доц. Коренева Ж.Б.) 

06.06.2022 On- line Роман Л.Г. 

10. Засідання гуртка 16. 09.2022 On- line Роман Л.Г. 

11. Засідання гуртка 17.10.2022 On- line Роман Л.Г. 

12. Участь у Всеукраїнському 

науково-практичному  на базі 

науково-методичного центру 

МОН «Проблеми 

репродуктології тварин. Шляхи 

вирішення» 

20.10.2022 On- line Роман Л.Г. 

 

8. Доповіді, заслухані на засіданнях студентського наукового гуртка 

«Акушерський гурток ім. проф. Кузьміна О.Ф.». 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

здобувача 

Тема наукової роботи, доповіді № 

протоколу 

Дата 

проведення 

1. Чефурличева 

Аліна 

«Історія ветеринарного 

акушерства», 

Протокол № 

2 

17.03.2022 

2. Михайлова 

Анжела 

«Мастит сухостійних корів: 

особливості діагностики»; 

Протокол № 

2 

17.03.2022 

3. Рекіш Кристина «Новітні біотехнічні методи 

відтворення тварин»; 

Протокол № 

3 

06.04.2022 

4. Пєчкурова 

Віолета 

«Трансплантація ембріонів у 

свиней» 

Протокол № 

3 

06.04.2022 

5. Михайлова 

Анжела 

«Використання сучасних 

фармакологічних засобів у разі 

профілактики маститу корів» 

Протокол № 

4 

16.05.2022 



6. Зайцева Ул’яна  «Проблеми гормональної 

контрацепції у кішок»; 

Протокол № 

5 

06.06.2022 

7. Перекученко 

Катерина 

«Пологи та їх патології у 

дельфінів» 

Протокол № 

5 

06.06.2022 

8. Наливко 

Світлана, 

Григорашенко 

Любов 

«Внутрішньоутробний розвиток 

великої рогатої худоби»; 

Протокол № 

5 

06.06.2022 

9. Пастушенко 

Вікторія 

«Патологія вагітності у корів: 

діагностика, лікування та 

профілактика». 

 

Протокол № 

5 

06.06.2022 

10. Юськова Альона «Трансплантація ембріонів у 

кобил» 

Протокол № 

6 

16.09.2022 

11. Панасюк Ольга Морфологічні особливості 

статевої системи сук та кобелів, 

котів та кішок у порідному 

аспекті 

Протокол № 

6 

16.09.2022 

12. Скотаренко 

Вероніка 

Удосконалення методів 

диференційної діагностики 

клінічного маститу нелактуючих 

корів. 

Протокол № 

7 

17.10.22 

13. Юськова Альона Клонування-інноваційні 

біотехнічні методи відтворення 

тварин 

Протокол № 

7 

17.10.22 

9. Публікації студентів- гуртківців 

1.Роман Л., Ель Баз Хасан Амін. Ефективність етіотропної терапії корів за 

катарально-гнійного маститу. Матер. VI всеукр. наук.-практ. інтернет – конф. 

«Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», 15-16 лютого 2021 р. 

Полтава. С. 62-63. 

2. Роман Л.Г., Михайлова А.Р. «Трансдермін - етіотропний протимаститний 

препарат» у збірнику наукових праць 7-ої Всеукраїнської науково - практичній 

конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині».  

Полтава. 15-16 лютого 2022 р.С.42-46. 

В.о. завідувача кафедри                                                Микола  МОРОЗОВ 

Керівник студентського наукового гуртку                Лілія РОМАН                          

 

 

 

 



Додаток до звіту 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  


