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Роль студентського наукового гуртка

у підготовці майбутніх висококваліфікованих

спеціалістів

УДК 378.147+614.253.4

Важливим етапом у формуванні майбутнього спеціаліста є самостійна робота студента, зокрема залучення найкращих представників до науково!

дослідної роботи (НДР). До НДР студенти залучаються через студентський науковий гурток (СНГ). Заняття в СНГ залишаються найвищим рівнем

професійної підготовки студентів у здобутті вмінь і навичок, котрі базуються на суб'єктивній творчості.

Мета: оцінити роль функціонування СНГ у вищому медичному навчальному закладі на кафедрі дитячої стоматології в підготовці майбутніх

висококваліфікованих спеціалістів.

Важливим засобом організації навчальної роботи студентів для глибокого вивчення різних аспектів дитячої стоматології є їхня науково!дослідницька

діяльність при виконанні самостійної роботи, у процесі якої викладачами виявляються ініціативні та зацікавлені студенти, які продовжують

дослідження у рамках діяльності СНГ кафедри, проводячи НДР за обраною темою. Це дозволяє оволодіти навиками систематизації, критичного

аналізу, логічного викладення та узагальнення отриманого матеріалу. На кафедрі дитячої стоматології створено необхідні умови для розвитку і

становлення перелічених вище особистісних якостей, а також надається свобода вибору у навчальній спрямованості. Для цього працює студентський

науковий гурток (СНГ), де, починаючи з другого курсу, студенти мають змогу поглиблено опрацьовувати теоретичні і практичні аспекти дисциплін,

що вивчаються. Основним видом діяльності СНГ є виконання студентами у позааудиторний час наукових досліджень за напрямками, які вивчає

кафедра. Студенти пишуть резюме, готують мультимедійні презентації, які згодом подаються як тези, опублікування в наукових виданнях кращих

робіт і виступи на науково!практичних конференціях студентів та молодих вчених в нашій країні та за кордоном.

Висновки. Участь у СНГ кафедри дитячої стоматології ІФНМУ дає можливість студентам підготувати повноцінну наукову роботу, що активізує

навчально!виховний процес, сприяє їхньому професійному зростанню, допомагає поєднати творчий підхід, набуті теоретичні знання та практичні

навички.

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
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The role of the student scientific circle in the preparation
of future highly qualified specialists
I.S. Lisecka
Ivano!Frankivsk National Medical University, Ivano!Frankivsk, Ukraine

An important step in the formation of a future specialist is the independent work of the student, in particular the involvement of the best representatives

in research work. Students are involved in research and development through the Student Science Circle (SSC). Classes in the SSC remain the highest level

of professional preparation of students in the acquisition of skills and skills based on subjective creativity.

The purpose: To evaluate the role of SSC functioning in higher medical school at the Department of Pediatric Dentistry in the preparation of future highly qual!

ified specialists.

An important means of organizing students' educational work for a deep study of various aspects of pediatric dentistry is their research activity in the perform!

ance of independent work, during which teachers identify initiative and interested students who continue their research within the SSC department, conduct!

ing research in the chosen subject. This allows you to master the skills of systematization, critical analysis, logical presentation and synthesis of the material

obtained. The Department of Pediatric Dentistry has created the necessary conditions for the development and development of the above personal qualities,

as well as the freedom of choice in educational orientation. For this purpose, the SSC works, where, starting from the second year, students have the oppor!

tunity to study in depth the theoretical and practical aspects of the studied subjects. 

Conclusions. The main activity of the SSC is the performance of students in the extra!curricular time of scientific research in the areas that the department

studies. Students write summaries, prepare multimedia presentations, which are subsequently submitted as abstracts, publications in the best editions of sci!

entific works and speeches at scientific and practical conferences of students and young scientists in our country and abroad.
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Роль студенческого научного кружка в подготовке будущих
высококвалифицированных специалистов
И.С. Лисецкая
Ивано!Франковский национальный медицинский университет, Украина

Важным этапом в формировании будущего специалиста является самостоятельная работа студента, в частности привлечение лучших

представителей в научно!исследовательскую работу (НИР). В НИР студенты привлекаются через студенческий научный кружок (СНК). Занятия в СНК

остаются самым высоким уровнем профессиональной подготовки студентов в получении умений и навыков, которые базируются на субъективном

творчестве.

Цель: оценить роль функционирования СНК в высшем медицинском учебном заведении на кафедре детской стоматологии в подготовке будущих

высококвалифицированных специалистов.

Важным средством организации учебной работы студентов для глубокого изучения различных аспектов детской стоматологии является их научно!

исследовательская деятельность при выполнении самостоятельной работы, в процессе которой преподавателями выявляются инициативные

и заинтересованные студенты, которые продолжают исследования в рамках деятельности СНК кафедры, проводя НИР по выбранной теме.

І.С. Лісецька

Івано�Франківський національний медичний університет, Україна
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Усучасному суспільстві, у тому числі
у сфері освіти, відбуваються зміни, що

викликані інтеграцією в міжнародний і євро�
пейський освітній простір, які дають можли�
вість презентувати освіту України, примножи�
ти інтелектуальний потенціал нації, зберегти
кращі методи викладання та освітянські тради�
ції. Тому завданням вищої освіти України
є досягнення максимального розвитку здіб�
ностей і можливостей студентів, а також забез�
печення якості підготовки фахівців на рівні
міжнародних вимог [6].

Сучасний стан підготовки майбутніх ліка�
рів�стоматологів вимагає уваги до особистості
студента, його навчальної успішності та готов�
ності до надання різних видів стоматологічної
допомоги, передбачаючи ретельне вивчення
профільних дисциплін. Освітнє середовище
зобов'язує студента бути цілеспрямованим,
соціально активним, з визначеними пріорите�
тами та з умінням висловлювання своєї думки.
Підготовка сучасних спеціалістів має бути
на такому рівні, щоб вже завтра впевнено і на
рівних умовах вони становили конкуренцію
не тільки в нашій країні, а і за кордоном, вміли
творчо, оперативно вирішувати нестандартні
виробничі, наукові, навчальні задачі з макси�
мально кращим результатом. Гідна професійна
підготовка фахівців, яка починається в сту�
дентські роки, спрямована на розвиток гнуч�
кого клінічного мислення, що передбачає бага�
тобічний аналіз, чітке диференціювання знань,
їх мобільність, оперативність, варіабельність
та забезпечить ефективність професійної діяль�
ності сучасного лікаря [4].

Важливим етапом у формуванні майбутньо�
го спеціаліста є самостійна робота студента,
зокрема залучення найкращих представників
до науково�дослідної роботи (НДР). Загально
прийнято, що НДР студентів — це система
методів, засобів і заходів для засвоєння сту�
дентами в процесі навчання різних етапів нау�
ково�інноваційного циклу, що включає фунда�

ментальні й прикладні дослідження. Також
НДР є одним із найважливіших засобів ефек�
тивної підготовки кваліфікованих фахівців
через оволодіння основами професійної твор�
чої діяльності, методами, прийомами і навичка�
ми виконання науково�дослідних робіт,
розвитку креативності, наукової інтуїції, само�
стійності і практичне застосування їх для вирі�
шення завдань і наукових проблем [2,7].

Активна участь студентів у НДР є ефектив�
ним засобом поліпшення якості підготовки
фахівців, розвитку їх соціально�психологічної
компетентності для роботи у професійних
колективах. НДР розвиває у студентів аналі�
тичне мислення і навики роботи з науковою
літературою, забезпечує більш глибоке розу�
міння суті досліджуваної проблеми, макси�
мально виявляє індивідуальність, творчі здіб�
ності, готовність до самореалізації особистості.
Усе це створює умови для формування кваліфі�
кованого лікаря. До НДР студенти залучають�
ся через студентський науковий гурток (СНГ).
Заняття в СНГ залишаються найвищим рівнем
професійної підготовки студентів у здобутті
вмінь і навичок, котрі ґрунтуються на суб'єк�
тивній творчості [1,3,5].

Мета: оцінити роль функціонування СНГ у
вищому медичному навчальному закладі на
кафедрі дитячої стоматології у підготовці май�
бутніх висококваліфікованих спеціалістів.

Важливим засобом організації навчальної
роботи студентів для глибокого вивчення різ�
них аспектів дитячої стоматології є їхня науко�
во�дослідницька діяльність при виконанні
самостійної роботи, у процесі якої викладачами
виявляються ініціативні та зацікавлені студен�
ти, які продовжують дослідження у рамках
діяльності СНГ кафедри, проводячи НДР за
обраною темою. Це дозволяє оволодіти навика�
ми систематизації, критичного аналізу, логіч�
ного викладення та узагальнення отриманого
матеріалу. На кафедрі дитячої стоматології
створено необхідні умови для розвитку і стано�

Это позволяет овладеть навыками систематизации, критического анализа, логического изложения и обобщения полученного материала. На кафедре

детской стоматологии созданы необходимые условия для развития и становления вышеперечисленных личностных качеств, а также

предоставляется свобода выбора в учебной направленности. Для этого работает студенческий научный кружок (СНК), где, начиная со второго курса,

студенты имеют возможность углубленно прорабатывать теоретические и практические аспекты дисциплины. Основным видом деятельности СНК

является выполнение студентами во внеаудиторное время научных исследований по направлениям, которые изучает кафедра. Студенты пишут

резюме, готовят мультимедийные презентации, которые впоследствии подаются как тезисы, опубликованные в научных изданиях лучших работ и

выступления на научно!практических конференциях студентов и молодых ученых в нашей стране и за рубежом.

Выводы. Участие в СНК кафедры детской стоматологии ИФНМУ дает возможность студентам подготовить полноценную научную работу,

активизирует учебно!воспитательный процесс, способствует их профессиональному росту, помогает совместить творческий подход, приобретенные

теоретические знания и практические навыки.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Ключевые слова: научно!исследовательская работа, студенческий научный кружок, студент.
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влення перелічених вище особистісних яко�
стей, а також надається свобода вибору у нав�
чальній спрямованості. Для цього працює СНГ,
де, починаючи з другого курсу, студенти мають
змогу поглиблено опрацьовувати теоретичні
і практичні аспекти дисциплін, що вивчаються. 

Основним видом діяльності СНГ є виконан�
ня студентами у позааудиторний час наукових
досліджень за напрямками, які вивчає кафедра,
причому у такій співпраці важливим є спіль�
ність наукових інтересів викладачів та студен�
тів. Існування гуртка — це результат плідної
роботи викладачів та студентів�гуртківців, що
відбувається внаслідок налагодження педаго�
гічного і психологічного контакту, враховуючи
індивідуальні особливості з метою розкриття
талантів і здібностей студентів. З боку виклада�
чів керівництво роботою СНГ здійснює науко�
вий керівник, який відповідає за ефективну
його роботу, забезпечує участь гуртківців
у наукових заходах різного рівня та волонтер�
ських заходах, звітує про роботу на кафедраль�
них засіданнях та надає звітні матеріали за під�
сумками навчального року. З боку студентів
організаційна робота гуртка покладена на ста�
росту та замісника старости, якого щорічно
на першому засіданні гуртка на початку нав�
чального року в осінньому семестрі обирають
відкритим голосуванням. Староста та замісник
старости разом з керівником гуртка бере участь
у підготовці засідань, інформує гуртківців
про їх проведення, а також проведення інших
заходів. Кількість гуртківців СНГ коливається
від 15 до 20 членів — це найбільш креативні,
мотивовані, активні та ініціативні студенти, що
навчаються на стоматологічному факультеті
ІФНМУ.

План роботи гуртка та тематика наукових
досліджень студентів розглядається і затвер�
джується на засіданні кафедри. Також пропо�
нуються, обговорюються і затверджуються нау�
кові теми, що виносяться на вивчення, з урах�
уванням пропозицій студентів. Вибір теми нау�
кового дослідження студента, а в подальшому
лікаря, є важливим моментом, оскільки часто
вона на довгі роки визначає напрям наукових
та клінічних інтересів молодого науковця. Сту�
дент обирає для себе коло питань, якими він
хотів би займатися, а науковий керівник, яким
є викладач кафедри, допомагає у виборі теми
наукового дослідження.

Починається наукове дослідження студентів
із реферативних доповідей на обрані теми на

підставі вивчення літературних джерел, які
заслуховуються на засіданнях СНГ. Студенти
вивчають, обговорюють, аналізують, порівню�
ють, систематизують, інтерпретують результа�
ти клініко�параклінічних та наукових дослі�
джень, пишуть резюме, готують мультимедійні
презентації. У подальшому ці матеріали вико�
ристовуються для проведення клінічних НДР,
публікацій у наукових виданнях кращих робіт і
виступів (стендових та усних доповідей) на
науково�практичних конференціях студентів
та молодих вчених в нашій країні та за кордо�
ном (Білорусь, Австрія, Польща, Чехія та ін.).
Такий підхід сприяє зростанню науково�дос�
лідного потенціалу студентів та дозволяє підго�
тувати кваліфікованих лікарів�стоматологів
завдяки формуванню клінічного мислення, що
ґрунтується на поглиблених теоретичних знан�
нях та підкріплюється клінічними досліджен�
нями. А підготовка тез і, особливо, виступів на
конференціях є тим безцінним досвідом, який
допоможе майбутнім лікарям спілкуватися з
пацієнтами, з аудиторією, проводити санітар�
но�просвітницьку роботу у різних колективах
чи шляхом публікацій, виступів у засобах масо�
вої інформації. 

Протягом існування СНГ на кафедрі дитя�
чої стоматології ІФНМУ щорічно гуртківці
ставали призерами внутрішньовузівських, між�
вузівських, міжнародних наукових конферен�
цій та конгресів студентів і молодих учених з
міжнародною участю.

Важливим напрямком діяльності СНГ на
кафедрі є волонтерська діяльність гуртківців.
Регулярно члени гуртка беруть участь у волон�
терських заходах та акціях, що відбуваються в
Івано�Франківську та області.

Висновки

Таким чином, участь у СНГ кафедри дитя�
чої стоматології ІФНМУ дає можливість сту�
дентам підготувати повноцінну наукову робо�
ту, що активізує навчально�виховний процес,
сприяє їхньому професійному зростанню,
допомагає поєднати творчий підхід, набуті
теоретичні знання та практичні навички, а
також підвищує рівень підготовки майбутніх
фахівців та формування навичок НДР як
складової професійної підготовки студентів та
розвиток наукового потенціалу майбутніх
науковців.

Автор заявляє про відсутність конфлікту
інтересів.
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Previous speakers: Robert P Foglia, University of Texas Southwestern Medical Center, USA; Robert E Cilley,
Penn State University, USA; Rodrigo Vianna, Miami Transplant Institute�University of Miami, USA; Sharon
Decker, Chair Texas Tech University Health Sciences Center, USA; Stephane Bolduc, CHU de Quebec�Universite
Laval, Canada; Christopher F Tirotta, Nicklaus Children's Hospital, USA; John C Lewin, President and CEO
Cardiovascular Research Foundation, USA; Jie Tian, Children's Hospital of Chongqing Medical University, China

More information: https://pediatriccardiology.conferenceseries.com/europe/

17th International Conference on

Pediatrics and Pediatric Cardiology
June 18–19, 2020 Webinar

Interfacing Global pioneers in Pediatrics and Pediatric Cardiology
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