
План  роботи наукового гуртка для студентів на 2017/2018 н.р. 

Керівник наукового гуртка – доцент Єсипова Світлана Іванівна. 

 

№ Тема засідання Спікер (ведучий) Дата, час Місце 

1.  Обговорення плану, 

тематики засідань 

гуртка.  

професор 

Лукашук В.Д., 

доцент Єсипова 

С.І. 

20 вересня 

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

2.  Аналітичний огляд 

літератури за темою 

«Алергія до білків 

коров’ячого молока у 

немовлят». 

 

 доцент 

Дмитришин Б.Я.,  

гуртківці 

18 жовтня 

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

3.  Розбір клінічних 

випадків алергічної 

патології у немовлят. 

доцент  

Єсипова С.І., 

доцент 

Дмитришин Б.Я.,  

гуртківці 

22 листопада 

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

4.  Семінарське заняття за 

темою «Целіакія у 

дітей». 

 

професор 

Лукашук В.Д., 

гуртківці 

20 грудня 

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

5.  «Круглий стіл» за темою 

«Тактика ведення дітей з 

целіакією. Особливості 

безглютенової дієти». 

доцент  

Єсипова С.І., 

гуртківці 

24 січня 2017 

р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

6.  Аналітичний огляд 

літератури темою    

«Панкреатична 

екзокринна 

недостатність (ПЕН) у 

дітей з цукровим 

діабетом І типу: 

особливості клініки та 

діагностики». 

ас. Варварук 

О.А., гуртківці  

21 лютого 

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

7.  Диспут «Тактика 

ведення дітей з ПЕН». 

доцент  

Єсипова С.І., 

гуртківці 

21 березня  

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

8.  Реферативний огляд 

літератури за темою 

«Хронічні гастрити в 

дитячому віці. 

Діагностика, лікування». 

Демонстрація хворих. 

Доцент 

Ходаківська С.П, 

гуртківці 

18 квітня  

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 

9.  Проведення семінару-

дискусії щодо цікавих 

клінічних випадків. 

 

професор 

Лукашук В.Д., 

ас. Бовкун О.А. 

16 травня  

2017 р.  

16год.30 хв. 

кафедра 

педіатрії № 5, 

ДКЛ № 3 



Діяльність студентського наукового гуртка 

кафедри педіатрії № 5 НМУ імені О.О. Богомольця 

 

     Студентський науковий гурток кафедри педіатрії № 5 на базі дитячої клінічної  

лікарні №3 (Солом’янський р-н м. Києва, вул. Волинська,21) функціонує з 2003 

року, продовжуючи традиції кафедри факультетської педіатрії (в різні роки – 

завідувачі професори П.М. Гудзенко та П.С. Мощич). 

Науковий керівник гуртка з 2017 року - кандидат медичних наук, доцент Єсипова 

Світлана Іванівна. 

Основні напрямки діяльності гуртка: 

- реферативні огляди педіатричної періодики і доповіді на засіданнях гуртка; 

- демонстрація хворих з клінічним розбором; 

- диспути «круглий стіл» з актуальних питань з педіатрії між студентами  IV 

медичного факультету та медико-психологічного факультету; 

- залучення до тематики НДР кафедри, а саме:  

 пошук джерел;  

 робота в архіві лікарні та поліклініках; 

 аналітичний огляд літератури; 

 аналіз окремих показників в межах виконання НДР. 

Основні тематики, які розглядалися на засіданнях гуртка – проблеми 

раціонального вигодовування немовлят, сучасної дитячої гастроентерології, 

клінічної психології, ендокринології, нефрології. 

Гуртківці 2017-2018 н.р.: 

IV мед 5 курс 1 група 

 Ставнійчук  Вікторія Григоріївна 

 Проценко Олексій Миколайович 

 Андрійчук Владислав Михайлович 

 Костенко О.А. 

 Розсамахіна Г.С. 

IV мед 5 курс 3 група 

 Топіха Анастасія Миколаївна 

IV мед 4 курс 7 група 

 Белемець Ю.В 

 Яковенко У.І. 

 Данюк М.О 

 

Староста гуртка – Ставнійчук  Вікторія Григоріївна, студентка 5 курсу 1 групи 

медичного факультету № 4. 

Засідання студентського наукового гуртка відбуваються в останню середу місяця 

з 16.30 год. 

Протягом року планується 9 засідань. 

В плані роботи гуртка на наступний рік – огляди літератури з актуальних питань 

дитячої гастроентерології, нефрології, пульмонології, ендокринології та 

педіатричної психології (психологічні особливості дітей з різною психосоматичною 

патологією, надання психологічної допомоги дітям та їх батькам); демонстрації 

хворих з клінічними розборами; написання рефератів, участь в плануванні НДР 

кафедри. 

Пропозиції щодо перспектив розвитку та удосконалення діяльності гуртка та 

СНТ: 

- більш активно залучати студентів до участі в НДР кафедри (виписки з 

історій хвороб, огляд новинок літератури за тематикою, дискусії щодо 



цікавих клінічних випадків); 

- активізувати роботу гуртківців зі студентів медико-психологічно 

факультету та підготувати їх до участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з психології. 

 

  


