
Науково-дослідницька (пошукова)діяльність як форма   професійної 

підготовки  майбутніх фахових молодших бакалаврів  

 

Освітній процес в Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі будується 

як інтелектуальна діяльність здобувачів 

освіти, яка спрямована на формування 

загальних та фахових компетентностей 

майбутніх молодших фахових 

бакалаврів.    

Майбутні медичні фахівці 

навчаються оволодівати знаннями, 

уміннями й навиками не тільки на заняттях, а й в позааудиторний час, беручи 

участь в гуртковій роботі. 

Гурткова робота    є важливим засобом  підвищення  професійного  

зростання майбутніх фахівців-медиків, здатних  творчо мислити  і застосовувати 

у практичній діяльності сучасні досягнення науки у галузі медицини  та 

культурного розвитку сучасного  суспільства. 

Працюючи в предметних гуртках, творчі групи здобувачів освіти 

досліджують визначені актуальні науково-пошукові (дослідницькі) проблеми. 

Науково-дослідницька (пошукова) діяльність творчих груп сприяє 

формуванню самостійності, креативності  та стимулює  клінічне та творче 

мислення здобувачів освіти. 

     
В процесі розкриття змісту науково-пошукової (дослідницької) роботи, 

творчі групи засвоюють вміння та навички з виявлення наукових чи виробничих 

проблем, розкривають рівень актуальності даної проблеми на сучасному етапі, 

навчаються самостійно працювати з науковою літературою, статистичними 

даними, проводити аналіз, систематизацію та узагальнення  зібраної інформації. 

У 2021-2022 н.р. проведена підсумкова науково-практична конференція 

«Перші кроки до успіху» здобувачів освіти коледжу, де в дистанційному та 



очному форматі творчі групи  звітували про результати пошукової 

(дослідницької) діяльності. 

 Основна мета науково-практичної конференції здобувачів освіти  - це  

систематизація та узагальнення результатів  науково-дослідницької (пошукової) 

діяльності творчих груп з актуальних проблем   медицини  та інших наук,  

стимулювання науково-дослідницької(пошукової) діяльності  майбутніх 

спеціалістів-медиків в умовах   реформ системи освіти та інтеграції   вітчизняної 

освіти до  європейського освітнього простору.   

Сімнадцять претендентів виступили перед слухачами-учасниками 

конференції, використовуючи дистанційну електронну навчальну платформу 

Moodle.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Журі,  оцінюючи     зміст виступу кожного  учасника,  дійшли висновку, що 

творчі групи здобувачів освіти внесли щось цікаве та оригінальне у відповідях 

на  поставлені завдання науково-дослідницьких(пошукових) робіт, тому   

вирішили визначити переможців у  визначених  номінаціях. 

Кращими творчі групи вийшли в номінаціях: 

№ 

п/п 
Назва гуртка Тема Номінація 

1.  
Гурток 

краєзнавства 

Проблеми внутрішньо переміщених 

осіб у російсько-українській  війні та 

За формування 

національно-



«Рідний край» 

 

їх вирішення на прикладі 

Чемеровецької ОТГ 

патріотичного духу 

сучасної молоді. 

2.  

Гурток 

англійської мови 

«Happy foreiqn   

Ianquaqes» 

США та американці (продовження)41с  - За мотивацію до 

навчання англійської 

мови через знання 

історії США та 

американців. 

3.  

Літературний 

гурток 

«Берегиня» 

  

Чорнобиль. Без права на забуття (за 

творчістю поетів Хмельниччини) 

 

За національно-

патріотичне виховання 

здобувачів освіти засобами 

рідного слова поетів 

Поділля. 

4.  

Гурток 

інформатики 

«Єврика» 

  

Огляд та розробка додатків для  

мобільних пристроїв в меседжерах 

За формування сучасних 

інформаційно-цифрових 

компетентностей у 

здобувачів освіти 

5.  

Гурток хімії 

«Орбіталь» 

 

Дослідження адсорбційної дії 

рослинних пектинів на солі важких 

металів 

Хімічний експеримент – 

шлях до пізнання 

природи речовин. 

 

6.  

Гурток  фізики 

«Квант», 

математики 

«Многогранник» 

 

Енергозбереження освітлювальних   

приладів 

Математика + фізика – в 

практичному 

застосуванні. 

 

7.  

Гурток 

фармакології 

«Фармакон» 

 

Вплив  їжі та режиму харчування на 

дію лікарських речовин 

За здорове харчування 

як запоруки здоров’я 

нації. 

8. 

 

 

 

Гурток біології 

«Біосфера» 

 

Спонтанний онтогенез та його 

наслідки 

Біологічне дослідження 

– шлях до пізнання 

природи людини. 

9. 

 

 

 

Предмет 

«Мікробіологія»  

 

Аналіз   мікрофлори хворих з 

повітряно-краплинними інфекціями в 

інфекційному відділенні  КП 

Чемеровецької багатопрофільної 

лікарні 

За професійну  

спрямованість  

науково-пошукового  

дослідження 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

«Охорона праці 

та охорона праці 

в галузі»  

 

Особливості  праці медичних  

працівників клініко-діагностичної 

лабораторії КП Чемеровецької 

багатопрофільної лікарні та основні  

шляхи профілактики негативного 

впливу чинників виробничого 

середовища. 

За професійну  

спрямованість  

науково-пошукового  

дослідження 

11. 

 Гурток основ 

медсестринства 

«Милосердя» 

Видатні жінки в історії медицини 

Історію медицини знати 

– успішно професію 

медика здобувати» 



12 

Гурток 

інфектології 

«Мисливці за 

мікробами»  

Лауреати Нобелівської премії в галузі 

інфектології   

Історію медицини знати 

– успішно професію 

медика здобувати 

13 

Гурток 

терапевтичних 

дисциплін 

«Гіппократ»             

 

Мінеральна вода Збручанського 

родовища та інгібітори протонної 

помпи в комплексній терапії хворих з 

виразковою хворобою шлунка і 12-

палої кишки  

За професійну                                  

спрямованість науково -  

пошукового дослідження 

14 

Гурток 

хірургічних 

дисциплін 

«Ланцет» 

Історія трансплантології в Україні 

За розкриття сучасних 

наукових  тенденцій в 

розвитку 

трансплантології 

15. 

Гурток педіатрії 

«Здорова 

дитина» 

Правильне харчування дітей-запорука 

здоров’я нації 

Здорове харчування –                               

запорука здоров’я нації 

16. 

Гурток 

акушерства та 

гінекології 

«Здорова 

родина» 

Вплив здорового харчування вагітної 

на внутрішньоутробний розвиток 

плода 

Здорове харчування – 

запорука здоров’я нації 

17. 
Кабінет ВМП та 

НС 

Історія еволюції кровоспинних 

джгутів 

Історію медицини знати 

– успішно професію 

медика здобувати 

        На основі  кращих  науково-дослідницьких (пошукових) досліджень , 

представлених  на студентській науково-практичній конференції,  видано 

збірник  «Перші кроки до успіху» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


