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ФОРМУВАННЯ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ  ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ  ПРОПЕДЕВТИКИ  ПЕДІАТРІЇ 

 

Історія розвитку медицини знає чимало прикладів залучення молоді до 

наукових досліджень. Багато видатних учених, чиї праці здобули світове 

визнання, зробили свої перші кроки, будучи студентами. Прославлений терапевт 

початку ХІХ століття М. Я. Мудров у студентські роки двічі удостоювався 

золотої медалі за розробку окремих питань патології. М. І. Пирогов одержав 

диплом лікаря у 18 років. І. І. Мечников опублікував свою першу роботу у 

вісімнадцятирічному віці, будучи студентом першого курсу природничого 

факультету Харківського університету. Студентом 5-го курсу М. Ф. Гамалея 

виконав свою першу науково-дослідну роботу «Про вплив припливу кисню на 

бродіння і гниття». І. П. Павлов у 14-річному віці прочитав книгу «Рефлекси 

головного мозку» І. М. Сєченова, потім, коли вчився в університеті, зі своїм 

однокурсником В. Великим після дворічної роботи одержали золоту медаль за 

дослідження нервових впливів на панкреатичну залозу. 

Якість підготовки майбутніх лікарів багато в чому залежить, і надалі 

залежатиме, не лише від постійного удосконалення навчального процесу, що, 

звісно, є запорукою успішної підготовки студентів-медиків, але й від зростання 

їх науково-дослідницького потенціалу. Адже лікар майбутнього – лікар-

практик і лікар-дослідник водночас. 

На кафедрі пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного 

університету до участі в роботі наукового студентського товариства 

ставляться саме як до початку серйозної наукової діяльності. З 2006 року до 

неї залучаються студенти міжнародного факультету, що навчаються 

англійською мовою. Спільно з вітчизняними студентами вони теж виконують 
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наукові роботи. Неодноразово наші гуртківці посідали призові місця на 

студентських наукових конференціях університету і в інших вищих медичних 

навчальних закладах. 

Основною  метою роботи гуртка є закріплення теоретичних і 

практичних знань, розвиток клінічного мислення та навичок творчого 

використання набутих знань біля ліжка хворої дитини. Говорячи про 

залучення студентів до наукової роботи, ми маємо на увазі, що організація 

науково-дослідної роботи в медичному університеті відповідає інтересам 

підготовки майбутніх практичних лікарів і планується з урахуванням вимог 

практичної охорони здоров'я. 

У роботі наукового гуртка нашої кафедри використовуються такі форми 

залучення студентів до наукової роботи, як: 

� їхня присутність на клінічних розборах історій хвороб;  

� підготовка доповідей на підставі аналізу історій хвороб та вивчення по 

літературних джерелах сучасного стану проблеми;  

� клінічні праці пошукового характеру, наслідком яких можуть бути 

нові цікаві дані, описи клінічних випадків рідкісних патологій.  

Кожне засідання гуртка супроводжується демонстрацією та розбором 

хворих дітей і підлітків. Студентам пропонуються теми для рефератів з 

методики обстеження хворих, з більш глибокого вивчення тих або інших 

захворювань. Гуртківцям також доручається підготовка популярних санітарно-

просвітницьких лекцій, які, після їх обговорення і внесення необхідних 

коректив, рекомендуються для виступу з ними перед хворими у клініці. 

Виготовлені студентами муляжі використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі. 

Володіння навичками організаційно-методичної роботи під час виконання 

наукових досліджень дозволить майбутнім лікарям:  

� правильно усвідомлювати досвід власної роботи; 

� раціонально організовувати трудовий процес; 



 

328 

� виявляти недоліки і знаходити шляхи вдосконалення практичної 

діяльності.  

Лікар, знаходячись біля джерел клінічної практики, має вміти об'єктивно 

оцінювати правильність теоретичних положень і гіпотез, великих і малих 

відкриттів у медицині.  

Науковий пошук:  

� надає роботі лікаря значного інтересу;  

� збагачує її;   

� стимулює розумові здібності; 

� породжує допитливість, бажання безперервно поповнювати 

скарбницю своїх знань.  

Публічні виступи з доповідями сприяють:  

� набуттю навичок вільного користування матеріалом;  

� умінню концентруватися під час відповідей на запитання і ведення 

дискусій. 

Звичайно ж, не кожному пощастить у майбутньому пов'язати своє життя з 

наукою, проте досвід дослідника залишиться цінним надбанням будь-якого 

фахівця, в якій би галузі він не трудився.  

Успішна робота студентського наукового гуртка, головним чинником у 

діяльності якого є глибокі медичні знання студентів, сприяє: 

ü підвищенню якості підготовки фахівців практичної охорони здоров'я; 

ü створенню резерву для підготовки наукових кадрів.  

 

 

 

 

 

 

 

 


