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У гуртку «Історія ветеринарної медицини» протягом звітного періоду 
займалося 14 студентів. До роботи з архівними матеріалами залучалися інші 
студенти. 

Робота студентів-гуртківців проводилася комплексно. Зокрема пошук, 
перегляд та вивчення історичних матеріалів Державних міських, районних та 
обласних архівів України, робота з науковою літературою, освоєння правил 
реферування літератури з архівних матеріалів. Робота студентами гуртківцями 
проводиться і в бібліотеці кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин. 
Студенти-гуртківці систематично відвідували збори гуртка, де проводилося 
заслуховування підготовлених ними тем доповідей з активним обговоренням та 
дискусією. Після цього оформляли тези та доповіді на міжнародні та 
внутрішньовузівські наукові конференції. 

Особлива увага у звітному році студентами гуртківцями приділялась 
становленню ветеринарії Київщини кінця XIX та початку XX століття. Студенти 
вивчали ветеринарну медицину в інших регіонах України (Вінниччини, 
Харківщини, Львівщини, Полтавщини). У звітному році студенти-гуртківці 
досліджували і діяльність наукових товариств ветеринарної медицини в Україні. 
Вивчаючи історію ветеринарної медицини України і Європи студенти-гуртківці 
акцентували, що кожна спеціальність має свою символіку, яка засвідчує місце 
професії у суспільстві і її специфіку. 

За звітний період студенти-гуртківці взяли участь у роботі наукових 
конференцій: 

- Дні студентської науки у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (18-19 квітня 2019 р.). 

Международная научно-практическая конференция: Актуальные
проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса: российский и 
зарубежный опыт (29 марта, 2019 г.) 

- IV Международная научно-практическая конференция студентов и 
магистрантов «Иностранные студенты белорусской науке» (29-30 мая 2019, 
Витебск). 

Найбільш активні студенти гуртківці підготували доповіді для виступу та 
подали до друку тези у матеріалах міжнародних наукових конференцій: 

- Григоренко Ю.С., Стегней М.М. До історії зародження порівняльної анатомії
- Климович О.О., Стегней М.М. До питання співвідношення структури і 

функції на клітинному рівні 
- Костюк М.С., Стегней М.М. До питання історії морфології тварин 



 

- Джулай А.ІЗ., Стегней М.М. Історія синтезу морфології і фізіології 
тварин 

- Рудаков Є.Д., Стегней М.М. Історія морфології тварин XX 
- Зиміна М.С., Стегней М.М. Історія становлення ветеринарної 

медицини Полтавщини 
- Іщенко Я.А., Стегней М.М. Історія становлення ветеринарної 

медицини В і н н и ч и н и 
Студенти наукового гуртка Історії ветеринарної медицини брали 

участь у «Фестивалі студентської науки», який відбувся у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 07 травня 2019 
року. Доповідь про діяльність гуртка представив староста, студент 1 
курсу факультету ветеринарної медицини Рудаков Свгеній.  

Перспективи роботи наукового гуртка «Історія ветеринарної 
медицини» полягають у поглибленому вивченні питань становлення і 
розвитку ветеринарної медицини у різних регіонах України, які дають 
нам узагальнене уявлення подій і процесів що зумовили розвиток 
ветеринарної медицини країни.  

Робота гуртка сприяє поглибленому вивченню питань становлення і 
розвитку ветеринарної медицини України, підвищенню професійних 
здібностей і розуміння фаху ветеринарна медицина та підвищенню 
інтелектуального потенціалу студентів.  

Завідувач кафедри, професор 

Керівник наукового гуртка, доцент 


