З 14 травня по 24 травня 2018 року в Рівненському державному
базовому медичному коледжі проходив методичний декадник «Точка відліку»,
присвячений Всесвітньому дню науки.
Упродовж нього були проведені відкриті засідання циклових
(предметних) комісій, виставки науково-методичної літератури педагогічних
працівників коледжу та інформаційних ресурсів „Інноваційні технології як
засіб здійснення наукових досліджень”, І освітній соціально-медичний
фестиваль (до Міжнародного дня сім’ї) “Дошлюбна підготовка молоді у
сучасних форматах освіти”, психолого-педагогічні читання «Гуманна педагогіка
– шлях до душі особистості студента», відкрите засідання школи професійнопедагогічного зростання викладача-початківця “Основні напрями виховання
студентської молоді”, наукова дискусія: «Перспективи розвитку гуманітарної
освіти в медичних навчальних закладах», круглий стіл: «Наука та освіта в
умовах трансформації суспільства (з презентацією науково-дослідницьких
робіт)», науково-методична конференція: «Розвиток сучасної медичної науки та
освіти: результати, проблеми, перспективи».
Традиційно за секціями (іноземні мови, суспільно-гуманітарні науки,
клінічні дисципліни, природничо-наукові дисципліни, медико-фармацевтичних
дисципліни)
пройшла
студентська
науково-теоретична
конференція
“Пріоритетні напрямки наукових досліджень”, на якій студенти та викладачі
коледжу поділились результатами власних наукових досліджень.
Найкращі з представлених науково-дослідних студентських робіт (за
практичною складовою дослідження та методологією подачі результатів):
СЕКЦІЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
− Рідкісні захворювання. Особливості перебігу та діагностика. —
Сочинська Аліна, студентка ІІІ курсу групи с/c В(9); науковий
керівник: Гордашко Тамара Антонівна.
− Доказова медицина і дизайн медичних досліджень. – Горський
Роман, студент ІІІ курсу групи л/c Д(9); науковий керівник:
к.пед.н. Демянчук Михайло Ростиславович.
− Синдром Лаєлла.– Хомич Аліна, студентка ІІІ курсу групи ст А(9);
науковий керівник: Повар Наталія Андріївна.
− Хвороба Рея. – Фесюк Наталія, студентка ІІІ курсу групи ст А(9);
науковий керівник: Повар НаталіяАндріївна.
− Методи діагностики стенокардії. Фазографія інноваційний метод
в кардіології. – Троцковець Вероніка, студентка ІІІ курсу групи с/с
Б(9); науковий керівник: Смоляк Віра Романівна.

СЕКЦІЯ МЕДИКО – ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
− Вплив хлориду алюмінію на розвиток аллоксанового діабету. –
Сєдова Тетяна, студентка ІІ курсу групи л/с; науковий керівник:
Климчук Олена Василівна.
− Особливості етіології, паразитичної дії, діагностики та
профілактики демодекозу (Demodex folliculorum) або (Demodex

brevis) у студентів РДМК. – Хлипа Олена, студентка ІІ курсу
групи с/с А(9); науковий керівник: к. біол. н. Каськів Мар’яна
Володимирівна.
− Клініко – економічний аналіз фармакотерапії поверхневих закритих
травм у дітей 2 – 11 років. – Мосницький Павло, студент –
бакалавр ІІ курсу групи фарм., науковий керівник: к. фарм. н.
Штрімайтіс Оксана Вікторівна.

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН
− Сучасні медико-соціальні аспекти дослідження муковісцидозу як
рідкісної хвороби у людини. – Челядин Мар'яна, студентка II

курсу л/с (11), науковий керівник: к. пед. н. Бухальська
Світлана Євгенівна.
− Генетичні закони та теорія гена. – Каськів Ярослав, студент I

−

−

−

−

курсу групи л/с В (9); науковий керівник Сергеєва Ганна
Миколаївна.
Проблема емерджентних інфекцій. – Омельчук Ганна, студентка I
курсу групи с/с-бак А(11); науковий керівник: к.мед.н. Резніков
Анатолій Петрович.
Сучасні оздоровчі методики з використанням води. – Сульжик
Наталія, студентка I курсу групи фіз/реаб бак (11); науковий
керівник: к.тех.н. Антонюк Марія Миколаївна.
Янтарна (бурштинова) кислота. – Капітанюк Анастасія, студентка
I курсу групи фарм Д (9); науковий керівник: к.пед.н. Кушнір
Леся Олексанрівна.
Організм як середовище існування паразитів. – Лилак Марія,
студентка I курсу групи л/с Б (9); науковий керівник: к.біол.н.
Стернік Віта Миколаївна.

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
– Теорія і практика перекладу у сучасній науці. - Мельничук Софія,
студентка І курсу групи с/c бак (11); науковий керівник: к.філ.н.
Мельничук Оксана Дмитрівна.
– Англійська мова у сучасному світі та у майбутній перспективі через
призму інтерактивного дослідження. - Герасимюк Надія,
студентка ІІІ курсу групи с/c В(9), науковий керівник: к.філ.н.
Мельничук Оксана Дмитрівна.
– Особливості перекладу медичних термінів. – Байрашевська Марта,
студентка ІІ курсу групи фарм Д(9); науковий керівник: Малафей
Оксана Василівна.
– Зміст, смисл і значення слова при перекладі. – Сірко Олена,
студентка ІІ курсу групи л/c А(9); науковий керівник: Нетепчук
Анна Юріївна.
– Культурні лакуни та переклад. – Базилюк Ліна, студентка І курсу
групи фіз реаб бак; науковий керівник: канд. пед. наук, доц.
Зубілевич Марина Іванівна.

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК
– Реалії сучасної пластичної хірургії: «за» і «проти». – Кузіна Софія,
студентка ІІІ курсу групи л/с В (9); науковий керівник: Басюк
Катерина Володимирівна.
– Історія, міфи і проблеми збереження мумії Миколи Пирогова. –
Хомич Богдана, студентка І курсу групи фарм В (9); науковий
керівник: Переходько Наталія Миколаївна.
– Походження української мови: міфи та реальність. - Вовчик
Богдан, студент І курсу групи л/с Б(9); науковий керівник:
к.філ.н. Артеменко Людмила Вікторівна.
– Українські козаки та шляхта у Смоленській війні 1632-1634 рр.
– Ткачук Іванна, студентка І курсу групи с/с-бак А(11) ); науковий
керівник: к.іст.н. Кукурудза Андрій Ростиславович.

Мельникович Оксана (студентка І фарм В(9)), Ткачук Анастасія
(студентка І фарм Б(9)), Мосницький Павло (студент І фарм-бак), Аврамук
Оксана (студентка І с/c-бак), Єремейчук Марія (студентка ІІІ фарм А(9)),
Каськів Ярослав (студент І л/с Г(9)), Бай Олена (студентка ІІІ л/с Д(9)), Хлипа
Олена (студентка ІІ с/c А(9)), Мельничук Оксана (студентка ІІ л/с А(11)),
Палапа Анастасія (студентка І с/с Б(9)), Троцковець Вероніка (студентка ІІІ с/с
Б(9)), Пурха Тетяна (студентка І ст/орт (11)), підготували стендові доповіді, які
узагальнюють теми їх наукових досліджень.

Кульмінацією декадника став День честі коледжу. Під звуки фанфар та
гучні оплески на сцену піднімалися кращі з кращих – переможці олімпіад,
конкурсів МАН та різноманітних творчих конкурсів та їх наставники. А потім
для всіх присутніх наші творчі колективи дарували феєрію яскравих номерів.
День честі коледжу – це не просто свято підбиття підсумків роботи за рік. Це
ще й прагнення показати все найкраще, і вміння стояти плече до плеча!

Щиро вітаємо учасників заходу з особистим
досягненням на науковій ниві.
Ми пишаємося вами та вашими успіхами!
Нехай уся ваша подальша наукова діяльність
буде такою ж захоплюючою, приносить
задоволення та нові перемоги!

Щорічне відзначення Всесвітнього дня науки, залучення студентів та
викладачів до проведення декадника Днів науки спонукають молодь до науководослідницької діяльності та сприяють формуванню наукового світогляду у
майбутніх фахівців медичної галузі.
Методист коледжу Щупак О.Ю.

