
Гурток студентів та молодих вчених при кафедрі хірургії №4 з курсом онкології був заснований в 
1998 році разом з кафедрою онкології під керівництвом професора Степули В.В.  
В 2006 році кафедра була реорганізована в кафедру онкології з курсом променевої діагностики та 
терапії під керівництвом професорів Бугацова С.Г. (2006 - 2011 р.), Дубініної В.Г. (2011 - 2016 р.) та 
Четверікова С.Г. (2016 - 2017 р.). А в 2017 році в кафедру хірургії №4 з курсом онкології під 
керівництвом професора Ткаченка О.І.  
Діяльність гуртка проходить на базах кафедри в Одеському обласному онкологічному диспансері та 
Центрі реконструктивної та відновної медицини «Університетська клініка». Гурток виділяється 
найбільшим різноманіттям тем засідань серед інших наукових гуртків ОНМедУ, що зумовлене 
великою кількістю медичних спеціальностей, які займаються онкологічною патологією. Засідання 
проводять викладачі кафедри, що спеціалізуються на абдомінальній та торакальній онкохіругії, 
онгогінекології, онкоурології, окологічній лор-хірургії, онкомамології, онкохірургії шкіри, м’яких 
тканин і лиця та шиї, а також хіміотерапевти. Щомісячно проводиться засідання гуртка згідно з 
тематичним планом на рік. Студенти та молоді вчені гуртка щорічно приймають участь в 
конференції «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» Одеського 
національного медичного університету (мал. 1-4), конференціях інших медичних університетів 
України та зарубіжжя, Всеукраїнській олімпіаді з онкології (мал. 5) та брейн-ринзі з онкології на базі 
Національного інституту раку (мал. 6). 
Роботу гуртка в 2017-2018 навчальному році забезпечували науковий керівник гуртка к.мед.н. 
Заволока О.В. та староста гуртка студент 6 курсу Четверікова-Овчинник В.В. 
 
 
 
 

 
Мал. 1-2 Члени президії Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні 
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), 
присвяченої 100-річчю з дня народження С. І. Корхова 2018 р. 



Мал 3. Виступ на пленарному засіданні призерів (гуртковці Четверіков М.С., Четверікова-Овчинник 
В.В. - І місце) конференції 2018 р. 
 
 
 

Мал 4. Нагородження призера конференції (гуртковець Лисаченко В.В. - ІІ місце) 2018 р. 
 
 
 



 
Мал 5. Призери Всеукраїнської олімпіади з онкології (гуртковець Браїловська В.В. - II місце) 2018 р. 
Мал 6. Призери Брейн-рингу з онкології на базі Національного інституту раку (гуртковці Атанасов 

Д.В., Маланченко І.Л., Третяк М.П., Лисаченко В.В. - І місце) 2016 р. 


