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Гуртки студентського наукового то-
вариства (СНТ) створюються у на-
вчальних закладах (НЗ) для кращого 
засвоєння дисциплін та оволодіння 
навичками самостійної науково-до-
слідницької роботи. Поточна робота 
СНТ спирається на певні організаційні 
принципи, які добре відомі та переві-
рені часом [2, 3, 5]. Водночас залиша-
ються не вирішеними деякі питання 
залучення студентів до праці у науко-

вому гуртку (НГ) та утримання їх ін-
тересу до наукових досліджень та 
спрямування до наукової роботи в по-
дальшій діяльності [1, 2, 4].

Мета роботи: дослідити організа-
цію роботи студентського наукового 
гуртка та обговорити шляхи підви-
щення її ефективності.

Матеріали та методи: аналіз досві-
ду роботи студентського наукового 
гуртка кафедри ендокринології Дер-
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жавного закладу «Дніпропетровська 
медична академія міністерства охоро-
ни здоров’я України» (ДМА).

Результати й обговорення. Само-
стійний студентський НГ працює на 
кафедрі ендокринології з дня її засну-
вання  – з вересня 2015  р. За минулий 
час накопичено певний досвід роботи, 
склалися певні традиції. Згідно із за-
гальними правилами роботи студент-
ського НГ на початку навчального року 
(н. р.) проводиться організаційне засі-
дання, затверджуються план та темати-
ка засідань, обирається староста гуртка, 
обговорюються теми науково-
дослідницької роботи та їх розподіл 
між студентами.

Види роботи молодих науковців до-
волі різноманітні та включають як тео-
ретичні, так і практичні аспекти.

Протягом н. р. студенти готують для 
засідань мультимедійні презентації з 
теоретичних та практичних питань ен-
докринології. Традиційно на засіданнях 
розглядаються типові ситуації та не-
звичайні випадки з клінічної практики 
лікаря-ендокринолога, що завжди ви-
кликає неабияке зацікавлення з боку 
студентів. Засідання НГ проводяться на 
різних клінічних базах кафедри; в їх 
роботі приймають участь не тільки ке-
рівник НГ, а й інші викладачі кафедри, а 
також лікарі відділень клінічних баз.

Залучення студентів безпосередньо 
до наукової роботи є надзвичайно важ-
ливою і дуже відповідальною частиною 
роботи наукового гуртка. Така діяль-
ність зазвичай приваблювала небага-
тьох студентів. Це набагато складніший 
і, водночас, дуже перспективний розділ 

роботи. Науковий керівник гуртка, ви-
кладачі кафедри та молоді науковці (ас-
піранти, магістри) допомагають сту-
дентам на підготовчому етапі визначи-
ти тему наукового дослідження, його 
мету, обрати методи її реалізації, зроби-
ти огляд літератури, т. ін. Розробка ди-
зайну та створення протоколу дослі-
дження здійснює безпосередньо сту-
дент під керівництвом викладача. Влас-
не дослідницька робота ведеться на 
клінічних базах кафедри у відділеннях 
терапевтичного профілю (ендокрино-
логії, терапії, кардіології). Робота з паці-
єнтами, аналіз медичної документації, 
створення баз даних та їх статистична 
обробка проводиться студентами осо-
бисто, проте вони мають змогу на будь-
якому етапі звернутися до викладачів-
наставників. Отримані результати сту-
денти спочатку доповідали на засідан-
нях гуртка кафедри, а потім кращі з них 
презентувалися на конференції студен-
тів та молодих вчених ДМА, де займали 
призові місця. Творчий процес зазви-
чай завершувався написанням наукової 
роботи, публікацією тез доповідей в 
збірках наукових робіт.

Щорічно склад студентів, що при-
ймають участь у роботі НГ кафедри, 
поновлюється. Склалася «спадкоєм-
ність поколінь»: студенти з досвідом 
працюють пліч-о-пліч з новоприбули-
ми, передаючи навички наукової робо-
ти у гуртку. Сумно розлучатися з ви-
пускниками, але завжди цікаво спосте-
рігати дорослішання новачків. Основу 
нашого гуртка складають четвертокурс-
ники, які починають активно знайоми-
тися з клінічними кафедрами та знахо-
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дяться у пошуку своїх наукових та 
практичних вподобань. Залишаються 
не всі. Після отримання додаткових ба-
лів до індивідуального рейтингу за 
участь у роботі НГ, на жаль, поодинокі 
студенти після сесії або завершення на-
вчання на циклі не з’являються більше 
на засіданнях і спрямовують свої кроки 
на іншу кафедру. Студенти 6-го курсу, у 
котрих теж є цикл ендокринології, при-
ходять у гурток значно рідше. Більшість 
з них вже визначилась з обранням по-
дальшого шляху і мають свої конкретні 
завдання. Головна мета цього кроку, за 
їх зізнанням, – або поглиблення знань з 
предмету, або перевірка правильності 
вибору, або підвищення свого рейтин-
гу. Цікаво, що нерідко до гуртка вперше 
приходять студенти 5-го курсу, у яких в 
плані немає нашого циклу. Однак саме 
вони виявляються найбільш мотивова-
ними до стабільної та результативної 
роботи. Набуті знання, насамперед, з 
внутрішньої медицини, розуміння не-
обхідності самовдосконалення дозво-
ляють більш усвідомлено обирати про-
філь наукової діяльності. Мотивом є і 
звичайна зацікавленість додатковою 
стороною життя студента, можливість 
зробити досить кваліфіковану спробу 
проявити себе у науковій діяльності.

Студенти 4-го курсу частіше обмеж-
уються виступами з презентаціями на 
засіданнях гуртка. Деякі починають на-
укову роботу. Вони, а також зацікавлені 
студенти 5-го та 6-го курсів, зазвичай, 
займаються науковою роботою та під 
керівництвом викладача готують її ре-
зультати до публікації або до представ-
лення на наукових конференціях. Нау-

кові дослідження одночасно виконують 
5-8 гуртківців. За час роботи НГ кафе-
дри студенти є авторами або співавто-
рами наступних публікацій: 3  статей, 
1 тез доповідей на Європейському Кон-
гресі, 18  тез доповідей наукових та 
науково-практичних конференцій різ-
ного рівня, що проводились в Україні. 
Члени НГ кафедри приймали участь з 
доповідями у студентських наукових 
конференціях як в ДМА, так і в інших 
вищих медичних НЗ. Всього зроблено 
14 доповідей. Наші студенти неоднора-
зово були переможцями (2  рази) або 
призерами (6) цих конференцій.

Участь у засіданнях гуртка, підго-
товка різноманітних доповідей, само-
стійна наукова робота дають змогу по-
глибити знання з предмету; тому чле-
ни НГ із задоволенням беруть участь у 
І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади 
з ендокринології. У 2015-2016  н. р. 
ними були отримані дипломи II туру 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
за краще вирішення ситуаційних задач 
та за краще оволодіння практичними 
навичками, а на ІІ етапі Олімпіади у 
2016-2017 н. р. студентка посіла друге 
місце.

Окрім проблем з мотивацією, існу-
ють і об’єктивні труднощі. Через зміну 
навчальних планів збільшилась трива-
лість занять, студенти більше стомлю-
ються; до того ж клінічні бази академії 
розташовані на далекій відстані одна 
від одної, що заважає відвідувати всі 
засідання гуртка та частіше з’являтися у 
клініці для огляду хворих в межах нау-
кової роботи. Напружена програма на-
вчання, додаткова праця у лікарнях та-
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кож не завжди дозволяють вивільнити 
час для роботи у НГ.

Час показав, що інформування сту-
дентів про роботу НГ під час лекцій та 
практичних занять, розташування ма-
теріалів про роботу студентів у НГ, 
про цікаве та пізнавальне проведення І 
етапу Олімпіади (у ДМА) на сайті ка-
федри, плідна наукова співпраця з ви-
кладачами кафедри, досягнення членів 
НГ кафедри не тільки у науковій, а і в 
навчальній діяльності, підвищення в 
підсумку індивідуального рейтингу 
студента – це ті фактори, що однознач-
но залучають студентів старших кур-
сів до роботи у НГ. Спонукання сту-
дентів 2-го та 3-го курсів на зацікавле-
ність науковою роботою, урахування 
індивідуальних наукових вподобань  – 
можливі кроки на шляху ще більш 
ефективної та стабільної роботи НГ 
клінічної кафедри.

Дослідити подальший професійний 
шлях членів нашого НГ поки що не-
можливо. Перші наші випускники тіль-
ки почали навчання в інтернатурі. Ста-
нуть вони ендокринологами, чи ні – не-
відомо. Проте придбані знання, нави-
чки наукової та самостійної практичної 
роботи назавжди залишаться з ними та 
допоможуть вже на першому етапі про-
фесійної діяльності почувати себе більш 
впевненими.

Висновки. Участь студентів стар-
ших курсів в роботі гуртків СНТ – фор-
ма самостійної роботи, яка поглиблює 
теоретичні знання, вдосконалює прак-
тичні навички, дозволяє оволодіти ме-
тодами наукових досліджень, збільшує 
коло академічного та практичного спіл-

кування студентів. Участь у роботі НГ 
студентів різних курсів має відмінності 
за метою та формами роботи. Об’єктивні 
обставини можуть впливати на актив-
ність студентів. Урахування особистос-
ті студента, гнучке планування роботи 
НГ, різноманітність її форм та результа-
тивність є одними з напрямків підви-
щення ефективності роботи гуртка.
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