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І. ВПЕВНЕНІ КРОКИ ДО МЕДИЦИНИ МАЙБУТНЬОГО
Завдання, що стоять перед вищою медичною школою у ході розбудови галузі, можуть бути розв’язані тільки за умови впровадження сучасних інноваційних технологій для якісної підготовки фахівців, розвитку дистанційної освіти та
самоосвіти медиків, подальшого створення університетських клінік і лікарень.
Згідно з чинним законодавством України, університетська клініка вищого
навчального закладу — це заклад охорони здоров’я, який є лікувальнонавчально-науковим структурним підрозділом вищого навчального закладу.
Головною метою діяльності університетської клініки є надання третинної (високоспеціалізованої), вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.
В університеті затверджена «Концепція стратегічного розвитку Одеського
національного медичного університету на період 2017–2020 рр.», яка спонукає
співробітників використовувати в своїй діяльності сучасні інноваційні технології. Перебудова медичної галузі в Україні потребує підготовки якісно нового лікаря, здатного поєднати в собі фундаментальні теоретичні знання з володінням
сучасними інноваційними технологіями і практичними навичками. Від вибору
базового клінічного лікувального закладу і взаємодії вищого медичного навчального закладу та клінічної бази значною мірою залежить якість підготовки
медичних фахівців. У європейській та міжнародній практиці загальноприйнятою моделлю такої взаємодії є університетська клініка. Тому в стратегічному
плані розвитку університету неабияку увагу приділено реконструкції та сучасному обладнанню університетської клініки. Згідно з європейськими стандартами, ми з’єднали 4 окремі клініки в одну університетську, що дозволить оптимізувати систему управління, сприятиме укріпленню матеріальної бази, впровадженню в лікувальний процес інноваційних технологій, плановому кадровому
забезпеченню всіх видів діяльності клініки, у складі якої Центр реконструктивної та відновної медицини, багатопрофільний медичний центр, офтальмологічний медичний центр та стоматологічний медичний центр. У клініці цілодобово
успішно працюють понад 1200 медичних працівників.
Мова йде про необхідність впровадження в систему вищої медичної освіти
компетентнісного підходу до підготовки фахівців. Цей метод не є новиною — він
включає використання теоретичної підготовки, засвоєння навичок засобами симуляційних технологій та практичну підготовку на базі університетських клінік.
Формування компетентностей, перш за все, передбачає навчання практичних навичок на базі університетського Інноваційного центру практичної підготовки лікарів, в якому обладнання останнього слова техніки дозволяє навчати
студентів і лікарів використовувати симуляційні технології — моделювання
клінічних ситуацій різних рівнів складності, віртуальної реальності тощо. Головним завданням медичної освіти є створення умов для розвитку у студентів,
лікарів-інтернів, лікарів-курсантів широкого спектра компетенцій та практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту, а також здатності швидкого
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прийняття рішень, особливо при невідкладних станах. Тому в 2016/2017 навчальному році в університеті вперше було введено в навчальну програму шестиденний курс симуляційної медицини на базі Центру для студентів 6-го курсу
медичних факультетів, де створено всі умови для багаторазового самостійного
виконання студентами діагностичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах після проходження теоретичного матеріалу. Крім того, в минулому році
створено симуляційні комплекси на кафедрах ортодонтії, пропедевтики педіатрії та медицини катастроф і військової медицини, які успішно працюють.
Одна з перших реалізованих ініціатив Міністерства охорони здоров’я України у напрямі формування системи вищої медичної освіти — проведення порівняльного оцінювання відповідності змісту вітчизняної вищої медичної освіти
щодо міжнародних стандартів, зокрема американських, — оцінка її стану. Це дослідження, у якому взяли участь студенти останнього курсу навчання та лікаріінтерни, проведено в усіх вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України протягом березня-травня 2017 р.
З метою оцінки відповідності змісту української медичної додипломної і післядипломної освіти міжнародним стандартам підготовки лікарів при оцінюванні студентів та інтернів під час проведення традиційних ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-2» додатково використані тестові питання USMLE
(United States Medical Licensing Examination — «Екзамен з отримання медичної
ліцензії Сполучених Штатів Америки») та IFOM (International Foundations of
Medicine — «Міжнародні основи медицини), розроблені Національною радою
медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (IBME — National Board
of Medical Examiners).
Результати цього іспиту аналізуються, що є об’єктивним показником ефективності існуючої системи вищої медичної освіти в Україні, якості навчальних
програм, затверджених МОЗ України, та використовуватимуться як критерій
для прийняття МОЗ України необхідних управлінських рішень для подальшої
реалізації реформ у сфері вищої медичної освіти. За результатами цього дослідження МОЗ України ініціюватиме внесення відповідних змін до навчальних
програм підготовки студентів та інтернів вже з 2017/2018 навчального року
(матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль,
2017 р.).
Проблеми реформування охорони здоров’я лежать не тільки в економічній
площині. Головною дійовою особою і гарантом усіх медичних реформ є лікар.
Сучасний лікар має володіти інноваційними технологіями діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, реконструктивно-пластичних втручань тощо. А для цього студент повинен вчитися у найкращих хірургів,
які виконують високотехнологічні операції у відповідно оснащених операційних, до яких студент мав би доступ. Саме тому в країнах Європи, Америки при
вищих медичних навчальних закладах існують університетські клініки.
Досвід роботи університетської клініки переконливо довів доцільність основної ідеї її роботи — клінічне впровадження найновіших технологій та інтелектуальних досягнень, які відпрацьовуються і впроваджуються метрами ліку4

вальної професії одночасно з навчальним процесом. У клініці унікально поєднуються додипломна і післядипломна підготовка лікаря, наукова робота і надання
висококваліфікованої медичної допомоги. При цьому навчання й лікувальнодіагностична робота здійснюються з використанням найсучаснішої медичної
апаратури і новітніх медичних технологій із залученням висококваліфікованих
фахівців різних профілів.
Покращання якості підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці, конкурентоспроможних в Україні та на міжнародному рівні потребує
модернізації навчально-виховного процесу, спрямування його на створення оптимальних умов для їх професійного становлення.
Закуплено обладнання для створення в університеті унікальної сучасної
клінічної лабораторії та молекулярно-генетичних технологій, яка буде обслуговувати як теоретичні, так і клінічні кафедри. Заняття зі студентами буде проводитися в режимі on-line, а інтерпретація результатів обстеження, встановлення
діагнозу здійснюватиметься викладачем і транслюватиметься у відповідних аудиторіях. ОНМедУ має договірні зобов’язання з провідними професорами Італії,
Німеччини, Швейцарії щодо викладання сучасних проблем генетики з використанням стовбурових клітин, що надає можливість в автоматичному режимі з
клітин вирощувати тканини, в подальшому — органи для імітації, суглоби,
шкіру та органи для трансплантації людини тощо. Можливості використання
сучасного обладнання та новітніх технологій для лабораторних досліджень
створюватиме у студентів мотивацію щодо навчання, оскільки отримані знання
знайдуть широке застосування у практичній діяльності. На засіданні Вченої ради від 26 червня 2017 р. затверджено Положення про міжкафедральну клінікодіагностичну лабораторію університетської клініки.
Запланована закупівля унікального обладнання для створення міжнародного рівня міжкафедральних найсучасніших операційних ароботичної хірургії з
гібридною операційною. Це значно підвищить технологічність наших клінік,
діагностичну, лікувальну роботу, їх конкурентоспроможність. В умовах стрімкого розвитку науки й техніки, збільшення інформаційного навантаження, зростання темпів життя перед колективом університету постає завдання не лише
організації навчального процесу, а й різнобічного наукового розвитку особистості. Працюючи на випередження, ми вперше в Україні створили кафедру роботизованої та ендоскопічної хірургії, яка працюватиме з 2017/2018 навчального року (наказ ректора № 383-о від 27 червня 2017 р.). Будуть збільшені можливості для співробітників університету стажуватись та переймати досвід роботи
у провідних зарубіжних фахівців — укладено відповідні договори з університетами та асоціаціями Німеччини, Туреччини, Ізраїлю.
У 2016 р. виконувалося 64 НДР, з них 5 фінансувалися МОЗ України з державного бюджету. Усі НДР здійснювалися згідно з пріоритетними напрямами
розвитку медичної науки. НДР, що фінансувалися МОЗ України, виконувались
за програмою 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і держаним замовленням,
підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури».
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НДР, що фінансувались МОЗ України:
1. Фундаментальна — «Морфологічні механізми взаємодії наночастинок
металів з біологічними тканинами», строки виконання 2015–2017 рр., кафедра
гістології, цитології та ембріології.
2. Прикладні розробки — 4 НДР:
а) «Розробити гігієнічні засоби та обґрунтувати способи їх застосування
для профілактики і лікування променевих уражень слизової оболонки порожнини рота у хворих при променевій терапії», термін виконання — 2014–
2016 рр.;
б) «Роль епігенетичної модифікації генів Wnt регуляторного шляху (GHSR,
TUSC5, WIF1, DKK4, SFRP5) в диференціальній діагностиці гіперпроліферативних та неопластичних процесів молочної залози і матки», строки виконання
— 2014–2016 рр.;
в) «Розробка та впровадження диференційованих підходів до лікування злоякісних пухлин органів малого тазу», строки виконання — 2015–2017 рр.;
г) «Розробка нових методів хірургічного лікування нестабільності плечового суглоба із застосуванням комп’ютерних інноваційних програм», строки виконання — 2015–2017 рр.
Завершено 15 НДР, з яких 3 НДР, що фінансувалися з державного бюджету.
Узагальнені результати за завершеними НДР:
— захищено 6 докторських та 17 кандидатських дисертацій;
— отримано патентів — 97 (з них 46 на винахід, 4 міжнародних);
— подано заяв на патенти — 120, позитивних рішень — 99;
— опубліковано: монографій — 8, підручників з грифом МОЗ, МОН України — 13, навчальних посібників з грифом МОЗ, МОН України — 3, методичних рекомендацій з грифом МОЗ — 6, інформаційних листів — 12, статей —
663 (254 — в індексцитованих журналах, 59 — за кордоном), тез — 797 (140 —
за кордоном);
— до Галузевого Реєстру внесено 10 нововведень;
— впроваджено в практичну діяльність 52 лікувально-профілактичних установ 67 нових методів діагностики, профілактики та лікування.
Апробація і використання в педагогічному, науковому, консультативнодіагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових
технологій та розробок здійснюються колективами науковців усіх кафедр університету. Особливу увагу науково-педагогічний склад кафедр приділяє участі
в роботі міжнародних конференцій, конгресів, інших наукових форумів, виступаючи з доповідями з актуальних питань медичної та фармацевтичної галузей,
зокрема, питанням доказової медицини. Щороку провідні науковці університету проводять тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагностичних та лікувальних технологій, а також самі відвідують міжнародні тренінг-центри, оволодіваючи новими методами профілактичної медицини та практичної охорони
здоров’я.
Впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів, педагогічний
процес та наукову діяльність понад 90 нових методів і модифікацій методів діагностики, профілактики і лікування.
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Науково-педагогічним складом, як і завжди, проведено під егідою університету значну кількість наукових форумів:
14–15 вересня 2016 р.: Перший з’їзд військових терапевтів «Актуальні питання терапевтичного забезпечення Збройних Сил України» (збори терапевтів
ЗСУ). В рамках конференції заслухано понад 30 актуальних доповідей;
15–16 вересня 2016 р.: конференція, присвячена 95-річчю кафедри інфекційних хвороб ОНМедУ. Зроблено 15 доповідей науковців не тільки з Одеси, а
із Сум, Вінниці, Івано-Франківська, Львова, Запоріжжя, Києва, Тернополя, Харкова та 2 стендових доповіді;
29 вересня 2016 р.: семінар «Нові технології в стоматології», відбулась дискусія провідних фахівців та заслухано 14 доповідей;
4 жовтня 2016 р.: згідно з реєстром МОЗ України організовано та проведено
регіональний конгрес «Людина та ліки — Україна»;
21–25 листопада 2016 р.: Міжнародна конференція з гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії “Autumn meeting in Odessa”, зроблено 47 виступів и проведено 2 майстер-класи;
22–23 березня 2017 р.: науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти епідеміології та біобезпеки в медичній практиці», у роботі конференції взяли участь понад 100 фахівців з України, Білорусі, Молдови;
29 березня 2017 г.: проведена Південноукраїнська школа клініциста «Болезни цивилизации и медицинская практика» (частина ІІІ — кардіологія і ендокринологія);
6–7 квітня 2017 р.: Дев’ята щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині»,
присвячена пам’яті академіка Б. Я. Рєзника та 100-річчю Одеської асоціації
лікарів-педіатрів і неонатологів. У роботі конференції взяли участь понад
600 провідних вчених з Молдови та усіх регіонів України. Заслухано понад
100 доповідей, надруковані матеріали конференції;
19 квітня 2017 р.: ХІ Південноукраїнська науково-практична конференція
«Болезни цивилизации и медицинская практика», зроблено 17 доповідей, проведено майстер-клас з технології визначення рівня глюкози та скринінг постпрандіальної глікемії з використанням глюкометра нового поколіния — dia
Win;
21 квітня 2017 р.: науково-практична конференція з міжнародною участю
«Ендометріози та репродукція: лікувальні підходи», зроблено 20 доповідей,
проведено тренінги та в рамках хірургії наживо — оперативні втручання;
26 квітня 2017 р.: науково-практична конференція «Взаємодія лікаря загальної практики та лікаря-спеціаліста в лікуванні поліморбідного пацієнта»,
зроблено 49 доповідей, надруковані тези;
27–28 квітня 2017 р.: науково-практична конференція з міжнародною участю,
присвячена 100-річчю з дня народження І. Г. Герцена «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених). Відбулися 19 секційних засідань, «круглий стіл», проведено майстер-клас та воркшопи;
18–19 травня 2017 р.: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мінімально-інвазивна хірургія органів малого тазу», зроб7

лено понад 70 доповідей, проведено 3 «круглих столи», матеріали конференції
надруковані;
18–20 травня 2017 р.: науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми», в
роботі якої взяли участь більше 500 провідних спеціалістів, зроблено понад 37
доповідей фахівцями з Естонії, Литви, Польщі, Болгарії та України;
22–24 травня 2017 р.: ІV Міжнародний конгрес з гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії “Black Sea Peal”, заслухано понад 100 виступів провідних спеціалістів з Ізраїлю, Польщі, Росії, Франції, Италії, України;
15–16 червня 2017 р.: науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми»,
розглянуто найактуальніші питання сучасної судово-медичної науки та практики, зроблено близько 70 доповідей спеціалістів з різних міст України, Болгарії,
Швейцарії, Польщі, надруковані матеріали конференції.
Особливо необхідно відмітити колективи кафедри філософії та біоетики,
яка щороку проводить з друкуванням матеріалів «Пригожинські читання», а також кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології університету, яка
традиційно проводить читання ім. В. В. Підвисоцького, надруковано бюлетень
ХVI читань.
Крім того, співробітники ОНМедУ організовували та проводили виїзні науково-практичні конференції. Так, наприклад, 8 червня 2017 р. для лікарів
Херсонщини проведена конференція «Актуальні питання педіатричної практики». Науковцями зроблено понад 20 доповідей з актуальних питань діагностики
та лікування захворювань у дітей.
Як завжди, науково-педагогічні співробітники ОНМедУ взяли активну
участь у роботі ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням нашого університету за допомогою відеоконференцзв’язку), яка відбулася 18–19 травня 2017 р. на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. В матеріалах конференції надруковано 20 наукових робіт 79 авторів — науковців ОНМедУ.
На VIII міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2017» та V міжнародній виставці освіти за кордоном “Word Edu” за високі показники в роботі
ОНМедУ отримав: Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності»; золоту медаль у
номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення
рівня знань молоді»; сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками
рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Диплом за активну
участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.
З метою оновлення та покращання професійних і психолого-педагогічних
знань та формування на цій основі нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційній діяльності, засвоєння
форм, методів навчання, вивчення та використання передового досвіду, впровадження у практику сучасних досягнень науки, техніки, застосування інновацій8

них технологій реалізації змісту навчання у 2016 р. з числа науково-педагогічного складу ОНМедУ підвищили кваліфікацію 347 осіб. Протягом 2016 р. на
факультеті післядипломної освіти пройшли підготовку 4384 курсантів, з них
4 іноземних громадянина. Проведено 329 циклів підвищення кваліфікації.
Одеський національний медичний університет протягом кількох років лідирує з найбільшої кількості електронних видань, які надійшли до фондів бібліотек ВНЗ МОЗ України, в тому числі за виданням підручників і посібників з дозволами МОН, МОЗ України та ЦМК (матеріали XIV Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», Тернопіль, 2017 р.).
У 2016 році клініцистами кафедр на клінічних базах виконано такий обсяг
лікувальної роботи:
— ведення хворих — 61 785, з них сільських жителів — 12 233;
— проведено консультацій — 238 310, з них сільських мешканців — 47 662;
— виконано оперативних втручань: усього — 33 638 (першим хірургом —
32 258 і другим хірургом — 1380);
— проведено діагностичних процедур — 56 984;
— виїзди по центру екстреної медичної допомоги — 398;
— кількість обстежених хворих — 1034;
— виконано рецензування історій хвороб — 2503.
За планом 01 червня 2017 р. на заключному засіданні Центральної координаційно-методичної ради університету заслухано звіти про діяльність у минулому
навчальному році 11 опорних кафедр ОНМедУ та обговорено їх плани роботи на
2017/2018 н. р., які подано для затвердження до ДУ ЦМК з ВМО МОЗ України.
Відповідно до наказу № 237-о від 05 травня 2017 р. «Про складання річних
звітів кафедрами за 2016/2017 н. р. та підготовку до нового навчального року»,
у період з 12 по 30 червня поточного року працювала комісія з приймання звітів
і матеріалів до нового навчального року. Підбито підсумки та перевірено готовність кафедр до нового навчального року.
Традиційно активно працювали студентська рада ОНМедУ, студентські загони «Милосердя» та «Майбутнє», співробітники бібліотеки університету, кафедр іноземних мов, суспільних наук, спортивного клубу. Заплановано і проведено понад 100 культурно-масових заходів за різними напрямами. Плідно працювала система кураторств академічних студентських груп 1–3 курсів, поверхів
гуртожитків, земляцтв іноземних громадян. Асоціація іноземних студентів
об’єднує громадян з 65 країн світу.
В університеті продовжує культивуватися понад 16 видів спорту.
Співробітниками щороку проводиться значна профорієнтаційна та агітаційна робота щодо залучення абітурієнтів до лав ОНМедУ за багатьма напрямами:
виступи на масових зборах молоді, виступи на Одеському телебаченні, «День
вибору професій», «День відкритих дверей», розповсюдження буклетів про університет серед учнів середніх шкіл Одеси, Миколаєва, Херсона, Кропивницького та інших міст Південного регіону.
Триває співробітництво з Європейською асоціацією університетів (CRE) та
Міжнародною асоціацією університетів (IAU), Асоціацією медичних факульте9

тів Європи (Medine), Великою Хартією університетів “Magna Charta Universitatum”, Асоціацією Приморських університетів (ASU), Асоціацією Socrat та
Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО з метою оптимізації навчальної та
наукової роботи.
Як партнер і учасник Болонського процесу університет виконує положення
Великої Хартії Університетів (“Magna Charta Universitatum”) — документа, що
декларує найважливіші етичні та загальнометодичні принципи вищої освіти
Європи.
ОНМедУ співпрацює з медичними ВНЗ з різних континентів і країн, загальна кількість працюючих договорів про співробітництво та партнерство
дорівнює 45 з 22 країн світу. Тривають переговори про партнерство і співробітництво ще з 7 медичними, науковими й освітніми організаціями з різних
країн.
Підписана угода з Турецьким агентством зі співробітництва і координації
(TİKA) в Україні щодо допомоги у поновленні та модернізації медичного й наукового обладнання ОНМедУ в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Надання підтримки у сферах охорони здоров’я та соціальних послуг». Підписана партнерська угода з Університетським шпиталем Мюнстера (Німеччина).
Наш університет подав заявку на участь у спільному проекті Міністерства
охорони здоров’я України у співпраці з Агенцією зі зменшення ризиків та Британським медичним журналом «Тренінгова ініціатива щодо підтримки клінічного рішення». Від ОНМедУ зареєстровано 69 учасників першого англомовного етапу проекту з 27 кафедр. У рамках трирічного проекту «Британський медичний журнал» створює Український портал та відкриває необмежений доступ
для 3000 українських фахівців до своїх ресурсів, які містять більш ніж 1000
клінічних випадків, 1000 онлайн-тренінгових модулів та охоплюють 80 % найбільш поширених патологій, з якими стикаються фахівці первинної та вторинної ланок допомоги.
У 2016 р. ОНМедУ також взяв участь у виконанні проектів USAID: проект
RESPOND “Improving HIV/AIDS services among most at risk populations in
Ukraine”, а також проект Делойт (USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії».
Медуніверситет плідно співпрацює у проекті «Темпус-лідерство» та у складі Міжнародного європейського проекту MEDINE. Завданнями MEDINE як
асоціації медичних факультетів і університетів Європи є узгодження принципів
отримання і оцінки медичної освіти в Європі; розробка системи міжнародного
визнання спеціальностей у сфері медичної освіти; впровадження стандартів
якості медичної освіти для європейців, забезпечення прозорості та суспільного
розуміння системи медичної освіти; забезпечення зв’язку між медичною освітою і дослідницькою діяльністю.
Університет співпрацює з міністерствами охорони здоров’я України, Польщі та Німеччини у рамках програми МОЗ України «Європейська підготовка з
охорони психічного здоров’я» та бере участь у програмі «Міжкультурні детермінанти благополуччя в різних працездатних популяціях в Європі» спільно з
Ноферським інститутом медицини праці (Лодзь, Польща).
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У рамках співпраці з Програмою «Здоров’я Матері та Дитини» розпочато
роботу щодо створення Української Асоціації симуляційного навчання в медицині та її імплементації в існуючі європейські структури. Проведено семінар (англійською мовою) з навчання вчителів під егідою EBCOG за сприяння
Програми, в якому взяли участь 28 викладачів різних навчальних і клінічних
закладів України.
У 2016 р. кафедри та підрозділи ОНМедУ взяли участь у 17 спільних програмах, умовах та проектах, спрямованих на обмін інформацією та досвідом,
стажуваннях, підготовці спільних публікацій тощо, а також у 18 міжнародних
клінічних дослідженнях. Іноземними партнерами у цих проектах та дослідженнях були установи, організації та компанії з країн Європейського Союзу (включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, Польщу, Румунію, Угорщину), Сполучених Штатів Америки, Канади, Ізраїлю, Туреччини, Молдови,
Росії та Казахстану.
7 червня 2016 р. в ОНМедУ співробітником міжнародної компанії Thomson
Reuters, фахівцем з міжнародних наукометричних ресурсів к. б. н. І. Тихонковою проведено семінар «Можливості платформи Web of Science (Thomson
Reuters) для якісних наукових досліджень». На семінарі було розглянуто практичні питання роботи з інформаційними ресурсами Thomson Reuters: інформаційною платформою Web of Science, програмою для роботи з бібліографією
EndNote Online, аналітичним інструментом Essential Science Indicators (ESI) та
ідентифікатором науковця ResearcherID.
ОНМедУ отримав офіційний лист від Департаменту безпеки представництва ООН в Україні з подякою ректору акад. В. М. Запорожану за сприяння у
проведенні курсів з першої медичної допомоги для співробітників ООН в Україні.
Університет у 2016 р. продовжував практику запрошення провідних фахівців міжнародного рівня для обміну досвідом, читання лекцій та налагодження регулярного співробітництва. Так, 13–14 червня в Університетській клініці
проведено лекції проф. Стефано Марінотті з Університету Чієті-Пескара (Італія) з предикативної медицини, 29 червня відбулися лекції професора Джеймса
Т. Рутка, завідувача кафедри хірургії в Університеті Торонто (Канада) та головного редактора «Журналу нейрохірургії» (Journal of Neurosurgery), для фахівців ОНМедУ та працівників практичних закладів охорони здоров’я. Тематика
лекцій: перинатальна внутрішньошлуночкова кровотеча — нейрохірургічні тактики; гідроцефалія в дитячій нейрохірургії; епілептична хірургія; пухлини головного мозку — педіатричні нейрохірургічні особливості; фетальна нейрохірургія. Також 29 червня відбулися лекції професора Андреа Андраде на теми
«Клінічний підхід до вогнищевих епілепсій у дітей» та «Епілептичні
енцефалопатії у дітей».
У 2016 р. кафедри та підрозділи ОНМедУ активно працювали над виконанням спільних дослідних робіт і проектів відповідно до освітніх та наукових
грантів (загальною чисельністю 9), які були одержані від установ та організацій
ЕС, США, Ізраїлю.
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Фахівці кафедр і підрозділів ОНМедУ активно відвідували зарубіжні країни
з метою ділових зустрічей, підвищення кваліфікації або виступу на конгресах,
конференціях та симпозіумах, які проводилися у країнах ЄС (зокрема у Великій
Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Австрії, Чехії, Польщі, Румунії,
Бельгії, Норвегії та ін.), а також у Сполучених Штатах Америки, Швейцарії,
Кореї, Казахстані, Узбекистані, Росії та Молдові.
Впевнено вглядаючись у майбутнє, колектив університету має реальні плани покращання умов праці та поліпшення ефективності підготовки спеціалістів
нової формації. Так, заплановано і затверджено план реставрації та модернізації
ансамблю університетського містечка (протокол засідання Вченої ради № 8 від
16.03.2017 р.), створення єдиної університетської аптеки (протокол засідання
Вченої ради № 9 від 20 квітня 2017 р.), проект університетського центру здорового харчування шляхом створення наукового консорціуму між кафедрами
ОНМедУ і кафедрами Одеської національної академії харчових технологій
(протокол засідання Вченої ради № 9 від 20 квітня 2017 р.), створення на базі
оздоровчого табору в Чорноморці університетського Центру фізичної та реабілітаційної медицини з кардіології, неврології, травматології тощо (протокол засідання Вченої ради № 7 від 23 лютого 2017 р.); почнуть роботу два кабінети
для тренінгу студентів, інтернів, курсантів за методикою «Стандартизований пацієнт», що створить можливість самоперевірки майбутніми фахівцями їх практичних умінь роботи з пацієнтами. Для поширення контролю за абсолютними
та якісними показниками результатів засвоєння знань студентами, інтернами,
особливо щодо підготовки до ліцензійних іспитів зразка «Крок», та проведення
за щільним графіком ректорського контролю створено комп’ютерний клас
на 60 місць у науковій бібліотеці університету, а також комп’ютерний клас на
60 місць у Центрі інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості
освіти.
Прогресивним інноваційним методом організації навчального процесу є
усебічний повномасштабний підхід до освітньої діяльності, а саме:
— взаємодія клінічних кафедр та університетської клініки;
— високий рівень кваліфікації фахівців у відповідних галузях медицини;
— подальше поліпшення обладнання кафедр мультимедійною технікою;
— впровадження нових стандартів вищої освіти, протоколів лікування та
діагностики;
— постійне вдосконалення навчально-методичних підходів до підготовки
спеціалістів;
— висока активність в наукових дослідженнях;
— інтеграція освітньої, лікувальної та наукової роботи викладачів;
— поширення можливості навчально-науково-практичної співпраці із закордонними колегами та міжнародними інституціями.
Таким чином, все вищевикладене сприятиме прогресивному зростанню використання найсучасніших технологій для подальшого підвищення якості освітнього процесу в ОНМедУ.
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II. КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
Структурні підрозділи
Проректор з науково-педагогічної роботи
професор кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології,
з. д. н. т. України, доктор медичних наук
Бажора Юрій Іванович
723-54-58
факс 728-54-11
Начальник наукового відділу
доцент Романова Ніна Олександрівна
723-74-24
Завідувач відділу аспірантури і докторантури
Дідіченко Людмила Володимирівна
717-89-07
Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи
професор кафедри гістології, цитології та ембріології,
доктор медичних наук
Ульянов Вадим Олексійович
723-64-78
факс 32-92-98
Керівник навчального відділу
Чернявська Ганна Василівна
723-64-78, 717-89-23
Завідувач навчально-методичного кабінету
доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук
Чернецька Олена Василівна
723-29-49
Керівник виробничої практики
доцент кафедри оториноларингології, кандидат медичних наук
Тітаренко Ольга Валентинівна
717-89-14
Куратори ЕКТС
доцент кафедри інфекційних хвороб, кандидат медичних наук
Усиченко Катерина Миколаївна
доцент кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки,
канд. мед. наук
Совірда Ольга Степанівна
ст. викладач кафедри медичної хімії, кандидат біологічних наук
Васильєва Антоніна Георгіївна
717-89-14
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Проректор з науково-педагогічної роботи
(питань гуманітарної освіти та виховання)
доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я
та медичного права, кандидат медичних наук
Талалаєв Костянтин Олександрович
723-05-86
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
Марічереда Валерія Геннадіївна
712-31-31

ДЕКАНАТИ
1-й медичний факультет: здійснюється підготовка фахівців
зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Медицина».
Декан
професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології,
доктор медичних наук
Котюжинська Світлана Георгіївна
Заступник декана
доцент кафедри судової медицини,
кандидат медичних наук
Уманський Дмитро Олександрович
деканату: 717-89-12
Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 1
1. Суспільних наук (зав. кафедри к. філ. н., доц. Сікорська О. О.).
2. Клінічної імунології, генетики та медичної біології (зав. кафедри д. мед. н.,
проф. Гончарук С. Ф.).
3. Гістології, цитології та ембріології (зав. кафедри к. мед. н. Тірон О. І.).
4. Мікробіології, вірусології та імунології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Грузевський А. О.).
5. Акушерства та гінекології № 1 (зав. кафедри д. мед. н., проф. Гладчук І. З.).
6. Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії (зав. кафедри д. мед. н., проф.
Якименко О. О.).
7. Внутрішньої медицини № 2 (зав. кафедри засл. лікар України, к. мед. н.,
доц. Штанько В. А.).
8. Внутрішньої медицини № 4 (зав. кафедри д. мед. н., проф. Золотарьова Н. А.).
9. Офтальмології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Венгер Л. В.).
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10. Фтизіопульмонології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Мацегора Н. А.).
11. Хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії (зав. кафедри д. мед. н., проф.
Запорожченко Б. С.).
12. Педіатрії № 2 (зав. кафедри д. мед. н., проф. Стоєва Т. В.).
13. Медицини катастроф та військової медицини (зав. кафедри Майданюк
В. П.).
14. Загальної та клінічної патологічної фізіології (зав. кафедри, д. мед. н.,
проф. Вастьянов Р. С.).
15. Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою (зав.
кафедри з. д. н. т. України, д. мед. н., проф. Тарабрін О. О.).
16. Роботизованої та ендоскопічної хірургії (в. о. зав. кафедри к. мед. н.
Малиновський А. В.).
2-й медичний факультет: здійснюється підготовка фахівців
зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Медицина».
Декан
доктор медичних наук, з. д. н. т. України, професор кафедри
загальної та клінічної фармакології
Годован Владлена Володимирівна
723-53-10
Заступники декана:
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1
з післядипломною підготовкою
Поляк Сергій Дмитрович
кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства
та гінекології № 1
Степановічус Олена Миколаївна
Інспектор деканату
Пудакова Тетяна Євгенівна
деканату: 712-31-45
Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 2
1. Анатомії людини (зав. кафедри д. мед. н., проф. Холодкова О. Л.).
2. Фізіології (зав. кафедри з. д. н. т. України, д. мед. н., проф. Шандра
О. А.).
3. Біофізики, інформатики і медичної апаратури (зав. кафедри з. д. н. т.
України, д. мед. н., проф. Годлевський Л. С.).
4. Загальної та клінічної фармакології (зав. кафедри чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, д. мед. н., проф. Кресюн В. Й.).
5. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Юшковська О. Г.).
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6. Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Карпенко Ю. І.).
7. Внутрішньої медицини № 3 (зав. кафедри з. д. н. т. України, д. мед. н.,
проф. Поляков А. Є.).
8. Інфекційних хвороб (зав. кафедри д. мед. н., проф. Чабан Т. В.).
9. Неврології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Муратова Т. М.).
10. Пропедевтики педіатрії (в. о. зав. кафедри д. мед. н., проф. Старець
О. О.).
11. Загальної хірургії та військової медицини (зав. кафедри засл. лікар України, д. мед. н., проф. Каштальян М. А.).
12. Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (зав. кафедри з. д. н. т.
України, д. мед. н., проф. Грубнік В. В.).
13. Урології та нефрології (зав. кафедри з. д. н. т. України, д. мед. н., проф.
Костєв Ф. І.).
14. Травматології та ортопедії (зав. кафедри д. мед. н., проф. Сухін Ю. В.).
15. Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії (зав. кафедри д. мед. н., проф. Сон
А. С.).
16. Загальної практики (зав. кафедри д. мед. н., проф. Волошина О. Б.).
17. Променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини (в. о. зав. кафедри д. мед. н., проф. Соколов В. М.).

3-й медичний факультет: здійснюється підготовка фахівців
зі спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медико-профілактична
справа», «Лікувальна справа», які попередньо здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Практична психологія», «Психологія».
Декан
кандидат медичних наук, доцент кафедри біофізики, інформатики
і медичної апаратури
Ненова Оксана Миколаївна
Заступники декана:
кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб
Юрченко Ірина Вікторівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіопульмонології
Бєсєда Ярослав Віталійович
Інспектори деканату:
Федорова Світлана Миколаївна
деканату: 717-89-21
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Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 3
1. Медичної хімії (зав. кафедри д. б. н., проф. Мардашко О. О.).
2. Патологічної анатомії з секційним курсом (зав. кафедри д. мед. н., проф.
Ситнікова В. О.).
3. Педіатрії № 1 (зав. кафедри чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф.
Аряєв М. Л.).
4. Дитячих інфекційних хвороб (зав. кафедри д. мед. н., проф. Харченко Ю. П.).
5. Акушерства та гінекології № 2 (зав. кафедри засл. лікар України, д. мед. н.,
проф. Зелінський О. О.).
6. Судової медицини (зав. кафедри д. мед. н., проф. Кривда Г. Ф.).
7. Гігієни та медичної екології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Бабієнко В. В.).
8. Професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики (зав. кафедри з. д. н. т. України, д. мед. н., проф. Ігнатьєв О. М.).
9. Загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки (зав. кафедри засл. лікар України, д. мед. н., доц. Голубятніков М. І.).
10. Дерматології та венерології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Лебедюк М. М.).
11. Соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права (в. о.
зав. кафедри к. ю. н. Пучкова Г. В.).
12. Дитячої хірургії (зав. кафедри д. мед. н., проф. Лосєв О. О.).
13. Психології (в. о. зав. кафедри д. мед. н., проф. Аймедов К. В.).
14. Реабілітаційної медицини (в. о. зав. кафедри д. мед. н., проф. Шмакова І. П.).
15. Симуляційної медицини (в. о. зав. кафедри проф. Попов О. Г.).
16. Хірургії № 4 з курсом онкології (в. о. зав. кафедри д. мед. н., проф. Ткаченко О. І.).
Розподіл академічних груп між медичними факультетами
Медичний Медичний
№1
№2
Курс «Медицина», «Лікувальна
справа»

Медичний № 3

«Медици«Медико- «Медици- «Практична
на», «Лі- «Педіат- профілак- на», «Лі- психологія»,
кувальна
рія»
тична
кувальна «Психолосправа»
справа»
справа»
гія»

1

1–7

8–14

15–16

1

2

1–9

10–18

19–26

1

3

1–9

10–18

19–21

22

23–28

1

4

1–9

10–18

19–21

22

23–26

1

5

1–9

10–18

19–21

22

23–25

6

1–8

9–16

17–19
17

20–22

Стоматологічний факультет: здійснюється підготовка фахівців
зі спеціальності «Стоматологія»
Декан
кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
Вальда Володимир Володимирович
Заступник декана
старший викладач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури
Приболовець Тетяна Володимирівна
Інспектор деканату
Ликтус Лариса Іванівна
деканату: 717-89-19
Кафедри та заклади, підпорядковані стоматологічному факультету
1. Стоматології дитячого віку (зав. кафедри засл. лікар України, д. мед. н.,
проф. Дєньга О. В.).
2. Ортодонтії (зав. кафедри д. мед. н. Горохівський В. Н.).
3. Ортопедичної стоматології (зав. кафедри к. мед. н., доц. Рожко П. Д.).
4. Терапевтичної стоматології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Романова Ю. Г.).
5. Хірургічної стоматології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Гулюк А. Г.).
6. Оториноларингології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Пухлік С. М.).
Фармацевтичний факультет: здійснюється підготовка фахівців
зі спеціальностей «Фармація», «Фармація, промислова фармація»
(денна та заочна форми навчання).
Декан
доцент кафедри фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів,
кандидат біологічних наук
Анісімов Володимир Юрійович
Заступник декана
асистент кафедри судової медицини
Ларсон Лариса Миколаївна
Інспектор деканату
Фарафонова Руслана Валеріївна
деканату: 718-53-61
Кафедри, підпорядковані фармацевтичному факультету
1. Фармацевтичної хімії (зав. кафедри д. хім. н., проф. Гельмбольдт В. О.).
2. Фармакогнозії (зав. кафедри д. мед. н., проф. Рожковський Я. В.).
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3. Технології ліків (в. о. зав. кафедри д. фарм. н. Борисюк І. Ю.).
4. Організації та економіки фармації (в. о. зав. кафедри д. фарм. н., проф.
Унгурян Л. М.).
5. Загальної фармації (зав. кафедри д. мед. н., проф. Нікогосян Л. Р.).
Міжнародний факультет
Декан
кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії та наркології
Горячев Павло Ілліодорович
717-89-22
728-54-57
Заступники декана:
старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології
Бурдін Ігор Євгенович
728-54-56
кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії
з секційним курсом
Бурячківський Едуард Станіславович
731-70-47
кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб
Герасименко Олена Анатоліївна
728-54-36
старший викладач кафедри філософії та біоетики
Головчук Валентина Тимофіївна
731-70-47
кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології
Гончаренко Ольга Володимирівна
728-54-56
кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики педіатрії
Кукушкін Віталій Наумович
728-54-56
кандидат медичних наук, старший викладач кафедри гігієни
та медичної екології
Левковська Вікторія Юріївна
728-54-56
кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії та наркології
Опря Євген Васильович
731-70-47
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асистент кафедри хірургічної стоматології
Розуменко Андрій Олександрович
728-54-57
Старший інспектор деканату
Діденко Наталія Василівна
728-54-36
Макарчук Галина Миколаївна
717-89-22
728-54-57
Інспектори деканату:
Атавіна Світлана Володимирівна
728-54-56
Сагай Олена Юріївна
728-54-56
Рубцова Тетяна Валеріївна
728-54-36
Інспектори відділу реєстрації:
Сівчук Ірина Сергіївна
Усік Наталя Василівна
728-54-57
Сумленна Анастасія Дмитрівна
728-54-36
Кафедри, підпорядковані міжнародному факультету
1. Філософії та біоетики (зав. кафедри д. філос. н. Ханжи В. Б.).
2. Психіатрії та наркології (в. о. зав. кафедри д. мед. н., доц. Пустовойт М. М.).
3. Кафедра іноземних мов (зав. кафедри к. філол. н., доц. Єрьомкіна Г. Г.).
Факультет післядипломної освіти
Декан
кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної практики
Лисий Ігор Станіславович
728-54-65
Заступник декана
кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології
Богданов Кирило Георгійович
717-89-13
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Завідувачка інтернатурою
кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної стоматології
Котова Ірина Олександрівна
712-31-08
Інспектори деканату
Шабаліна Алла Василівна
712-31-34
Овсієнко Вікторія Михайлівна
712-31-34
Полоротова Ірина Анатоліївна
717-89-13
Тимохіна Ірина Леонівна
712-31-34
Кафедри, підпорядковані факультету післядипломної освіти
1. Сімейної медицини та загальної практики (зав. кафедри д. мед. н., проф.
Величко В. І.).
2. Педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою (зав. кафедри д. мед. н.,
проф. Зубаренко О. В.).
3. Загальної стоматології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Шнайдер С. А.).
4. Університетські клініки.

IІІ. ЗАХОДИ З ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Одеський національний медичний університет, відповідно до рішення ДАК
від 03.06.2014 р. (протокол № 109), визначено акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України
засвідчує право ОНМедУ на провадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей) і за ліцензованими обсягами прийому на підготовку: за вказаними
напрямами і спеціальностями навчаються студенти 3–6-го курсів.
Напрям/Спеціальність

Кількість осіб

1

2

1201 «Медицина»
Підготовка спеціалістів, магістрів
7.12010001 «Лікувальна справа»

975

8.12010001

25
21

1

2

7.12010002 «Педіатрія»

175

8.12010002

25

7.12010003 «Медико-профілактична справа»

100

8.12010003

10

7.12010005 «Стоматологія»

175

8.12010005

25
1202 «Фармація»

7.12020101 «Фармація»

денна заочна
100
200

8.12020101

25
0301 «Соціально-політичні науки»

6.030103 «Практична психологія»

50

Підготовка до вступу до ВНЗ громадян України

25
400

Підготовка іноземних громадян
До вступу до ВНЗ

150

За напрямами 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»

755

Післядипломна (магістратура, клінічна ординатура)

60

Підвищення кваліфікації

570
Вітчизняні фахівці

Підвищення кваліфікації за базовими напрямами (спеціальностями)

5500

Підготовка в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація)

700

Підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка
лікарів)

110

З 01 вересня 2016 р. на першому та з 01 вересня 2017 р. на другому курсах
ОНМедУ започатковано підготовку фахівців другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:
— за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к
«Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 — ліцензований обсяг
1500 осіб);
— за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр
стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від
22

30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 —
ліцензований обсяг 300 осіб);
— за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН від 30.06.2016 р.
№ 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99 — ліцензований
обсяг 250 осіб).
З 01 вересня 2017 р. започатковано підготовку магістрів за спеціальністю
«Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (ліцензований
обсяг 100 осіб).
1. Загальні заходи
Навчальний процес в університеті організований відповідно до «Положення
про організацію освітнього процесу в ОНМедУ».
Освітня діяльність в університеті здійснюється на 7 факультетах (медичних
№ 1, № 2, № 3, стоматологічному, фармацевтичному, міжнародному, післядипломної освіти).
Ректорат, Центральна координаційно-методична рада, предметні циклові
методичні комісії, навчальний відділ, вчені ради факультетів розробили такі організаційні заходи щодо підготовки і проведення навчально-виховного процесу
у 2017/2018 навчальному році:
1.1. З 1 вересня 2017 р. освітній процес здійснюється:
— для студентів першого та другого курсів за робочими навчальними планами підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 226 «Фармація», які розроблені на підставі відповідних «Примірних
навчальних планів» МОЗ України 2016 р.;
— з третього по випускні курси студенти навчаються за робочими навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія»,
7.12020101 «Фармація», які розроблені на підставі «Навчальних планів» МОЗ
України від 2015 р.
1.2. Затвердити графік навчального процесу у 2017/2018 навчальному році
(додаток 1).
2. Організаційні заходи
2.1. Педагогічне навантаження кожному викладачеві кафедри визначається
обсягом загального педагогічного навантаження кафедри.
Робочий час викладачів включає обсяг їх навчальної, методичної, наукової і
організаційної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
№ 450 від 7.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; згідно з переліком основних видів роботи ПВС для планування
робочого часу викладача, затвердженого наказом ректора № 341-о від 24.07.2013 р.
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2.2. Затвердити посередні норми часу для розрахунку і обліку навчальної
роботи професорсько-викладацького складу ОНМедУ на 2017/2018 навчальний
рік:
— зав. кафедри — 560 год;
— професору, доценту, старшому викладачу, асистенту, викладачу кафедри
— 600 год.
Відповідальність за виконання індивідуальних планів професорсько-викладацького складу покладається на завідувачів кафедр.
2.3. Завідувачам кафедр:
— планування робочого часу викладачів кафедри здійснювати в межах 36годинного робочого тижня, який включає всі види діяльності: навчальну, методичну, наукову, організаційно-виховну;
— викладачам, які працюють на кафедрі і виконують адміністративновиховну та організаційно-методичну роботу в університеті, визначити окреме
педагогічне навантаження: зменшити навчальне навантаження на 100 год відповідальним секретарям приймальних комісій, головам і вченим секретарям
спеціалізованих рад університету, завідувачці навчально-методичним кабінетом;
— усі види робіт, які виконує завуч кафедри, вносяться до індивідуального
плану викладача у розділ організаційної роботи від 100 до 300 год залежно від
кількості дисциплін, які викладаються на кафедрі, їх обсягу та кількості студентів, що навчаються протягом навчального року;
— обсяг обов’язкового навчального навантаження конкретним викладачам
обговорити і затвердити на методичних нарадах кафедр.
— кафедра своїм рішенням має право коригувати навчальне навантаження
між викладачами в межах зазначеного обсягу виділених посад та загального
навчального навантаження на кафедру залежно від складності, ступеня та терміну виконання навчальної роботи, компенсуючи цей перерозподіл за рахунок
зменшення або збільшення наукової, методичної та організаційно-виховної
роботи;
— контролювати виконання викладачами кафедри навчальної, методичної,
наукової, організаційної, виховної та лікувально-консультативної роботи;
— обговорювати на методичних нарадах кафедр після закінчення семестру
та року виконання викладачами педагогічного навантаження, всіх інших видів
робіт у відповідності з індивідуальними планами;
— щомісяця до 5-го числа наступного місяця, а також на кінець семестру та
навчального року (не пізніше 7 днів після закінчення семестру, року) письмово
інформувати навчальний відділ університету про фактичне виконання викладачами кафедри педагогічного навантаження за існуючою формою.
2.4. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу, методологію проведення занять, контроль знань студентів, порядок ліквідації академічної заборгованості, заповнення обліково-звітньої документації здійснювати відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному медичному університеті», затвердженому Вченою радою
ОНМедУ (протокол № 6 від 26.02.2015 р.).
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2.5. Навчальні заняття зі студентами проводити за розкладом:
Пари

Час проведення

Перерва

I

08.30–10.00

30 хв

ІІ

10.30–12.00

30 хв

ІІІ

12.30–14.00

30 хв

ІV

14.30–16.00

15 хв

V

15.15–17.45

—

2.6. Дозволити кафедрам враховувати як педагогічне навантаження додаткові заняття з іноземними студентами 1 курсу та іноземними слухачами підготовчого відділення, які розпочали навчання після 1 вересня.
2.7. Кафедрам, які здійснюють викладання на третьому (доктор філософії)
рівні освіти, проводити практичні заняття з фахових дисциплін у групах аспірантів до 10 чоловік.
2.8. Завідувачам кафедр, на яких навчаються іноземні слухачі підготовчого
відділення, враховувати проведення занять на підготовчому відділенні у загальне педагогічне навантаження.
2.9. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2017 р. доповнення до
«Положення про кафедру» таким кафедрам: офтальмології, пропедевтики
внутрішніх хвороб та терапії, акушерства та гінекології № 1, загальної хірургії та військової медицини, пропедевтики педіатрії, роботизованої та
ендоскопічної хірургії. Зазначеним кафедрам задіяти у навчальний процес
навчально-лікувальні приміщення, визначені у додатках до доповнень Положень кожної кафедри.
2.10. Опорним кафедрам ОНМедУ (клінічної імунології, генетики і медичної біології; фізіології; медичної хімії; акушерства та гінекології № 1; урології
та нефрології; психіатрії та наркології; загальної та клінічної фармакології; судової медицини; професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики; педіатрії № 1; фізичної реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології) додатково до робочого часу у розділ «Організаційно-виховна робота» індивідуального плану роботи викладача надати до
250 год.
Завідувачам зазначених кафедр у своїй роботі керуватись нормативними
документами МОЗ України та «Положенням про опорну кафедру ОНМедУ».
Звіт про виконану роботу надати Центральній координаційній методичній раді
ОНМедУ та надіслати до Центрального методичного кабінету з вищої освіти
МОЗ України до 01 червня 2018 р.
2.11. Суботні дні вважати не тільки днями консультацій, а також днями
відпрацювань пропущених занять та самостійної роботи студентів на кафедрах.
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3. Ліцензійні інтегровані іспити МОЗ України
Графік тестових екзаменів ліцензійних іспитів
на 2017/2018 навчальний рік
Дата

Медичний ліцензійний іспит

07.11.2017 «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»
07.11.2017 «Крок-3. Стоматологія»
07.11.2017 «Крок-3. Фармація (пілот)»
20.02.2018 «Крок-1. Стоматологія»
27.03.2018 «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»
27.03.2018 «Крок-3. Стоматологія»
22.05.2018 «Крок-2. Загальна лікарська підготовка (для іноземних студентів)»
25.05.2018 «Крок-2. Загальна лікарська підготовка (для вітчизняних студентів)»
31.05.2018 «Крок-2. Стоматологія»
31.05.2018 «Крок-2. Фармація»
22.06.2018 «Крок-1. Фармація»
22.06.2018 «Крок-1. Фармація»
22.06.2018 «Крок-3. Фармація (пілот)»
26.06.2018 «Крок-1. Загальна лікарська підготовка (для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»)»
МОЗ України встановлено такі мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів:
«Крок-1» і «Крок-2» — 60,5 %;
«Крок-3» — 70,5 %.
Усім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок-1» результат
«не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок-1» не більше
двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену «Крок-1» студент відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.
Усі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок-2» результат «не
склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти
не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення навчального
закладу.
Студент, який не склав стандартизований тестовий державний іспит «Крок-2»
повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження
повторного навчання.
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4. Елективні курси
Навчальними планами передбачено вивчення студентами елективних курсів
протягом усього терміну навчання. Вивчення щонайменше одного курсу щороку є обов’язковим. Студенти мають право обирати додатково курси за вибором
відповідно до навчального плану.
Формою підсумкового контролю з усіх елективних курсів є «залік».
Курс

Факультет

Група

Назва елективного
курсу

Кафедра

1

2

3

4

5

1

2

3

Медичні

«Соціологія та медична Філософії
соціологія»
та біоетики

Міжнародний
(усі спеціальності)

«Російська мова» за
проф. спрямуванням

Стоматологічний

«Соціологія та медична Філософії
соціологія»
та біоетики

Фармацевтичний

«Теорія і практика про- Загальної фармації
фесійної комунікації»

Психологія

«Соціологія»

Філософії
та біоетики

Медичні

«Народна психологія»

Суспільних наук

Міжнародний
(усі спеціальності)

«Російська мова» за
проф. спрямуванням

Іноземних мов

Стоматологічний

«Деонтологія в медици- Філософії
ні»
та біоетики

Фармацевтичний

«Теорія пізнання та фар- Загальної фармації
мація»

Психологія

«Деонтологія»

Філософії
та біоетики

Медичні

«Основи імунопрофілактики»

Загальної та клінічної епідеміології та
біобезпеки

Міжнародний

«Нутриціологія»

Гігієни та медичної
екології

Стоматологічний

«Тренінг спілкування»

Суспільних наук

Фармацевтичний

«Економічна теорія»

Організації та економіки фармації

Психологія

«Психологія спілкуван- Психології
ня»
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Іноземних мов

1
4

5

6

2

3

4

5

Медичні

«Актуальні проблеми
фізіотерапії та курортології»

Реабілітаційної
медицини

Міжнародний

«Актуальні проблеми
фізіотерапії та курортології»

Реабілітаційної
медицини

Стоматологічний

«Актуальні проблеми
ВІЛ-інфекції»

Загальної та клінічної епідеміології та
біобезпеки

Фармацевтичний

«Основи сучасної
гомеопатії»

Технології ліків

Медичні

«Паліативна та хоспісна Хірургії № 4
медицина»
з курсом онкології

Міжнародний

«Основи сексології
та сексопатологія»

Стоматологічний

«Основи християнської Філософії
етики і моралі»
та біоетики

Медичні

«Ендоскопічні техноло- Роботизованої та
гії в медицині»
ендоскопічної хірургії

Міжнародний

«Клінічна паразитологія Інфекційних хвороб
та тропічна медицина»

Психології

5. Виробнича практика
Виробнича і навчальна практики у 2017/2018 навчальному році проводяться
на базах фармацевтичних установ та закладів практичної охорони здоров’я відповідно до навчальних планів.
Виробнича практика проводиться або упродовж навчального року, або у
літній період (додаток № 2).
Напередодні початку практики студент повинен пройти медичне обстеження з отриманням медичної книжки. Під час проходження практики студенти обов’язково щодня заповнюють щоденник за формою, яка надана відповідною кафедрою, та пред’являють його екзаменатору на диференційованому заліку.
Усі студенти обов’язково складають диференційований залік з опанування
практичними навичками в останні дні практики або наприкінці відповідного
циклу залежно від виду практики.
Деканам факультетів здійснювати дійовий контроль за організацією та якістю проходження студентами практики на базах.
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Головам циклових методичних комісій на засіданнях аналізувати результати практик з відповідних дисциплін та надавати план коригуючих заходів.
IV. ГУМАНІТАРНА ОСВІТА
ТА ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ
Гуманітарна освіта та виховна робота, згідно із Законом України «Про вищу
освіту» та «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді», разом із навчально-методичною, науково-дослідною та лікувально-профілактичною,
є одним з основних напрямів діяльності Одеського національного медичного університету (далі — ОНМедУ) та обов’язків науково-педагогічних працівників.
Гуманітарна освіта та виховна робота в ОНМедУ є цілісним процесом сприяння розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентської молоді в
національно-патріотичному, духовному, інтелектуальному, громадянсько-правовому, морально-естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників національної еліти, під час якого забезпечується формування професійної медичної спрямованості, активності в саморозвитку та креативності, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності,
виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею
розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України.
До гуманітарної освіти та виховної роботи в ОНМедУ залучені представники адміністрації, професорсько-викладацького складу та студентські молодіжні
організації.
Регулювання процесами гуманітарної освіти та виховної роботи здійснює
координаційна рада, до складу якої входять: головуючий — проректор з науковопедагогічної роботи (питань гуманітарної освіти та виховання), члени — декани, представники професорсько-викладацького складу та допоміжного персоналу, голова студентської ради та інших органів студентського самоврядування,
професійні спілки тощо. Персональний склад координаційної ради затверджено
Вченою радою ОНМедУ.
Методичне забезпечення гуманітарної освіти та виховної роботи здійснює
циклова комісія з гуманітарних дисциплін.
З метою підтримання гуманітарної освіти та навчально-виховного процесу
на якісно високому рівні протягом 2017/2018 навчального року, а також задля
подальшого удосконалення, впровадити такі заходи:
1. До 01 листопада 2017 р. деканам факультетів оголосити результати інтегрованого рейтингу студентів 2–6-го курсів.
2. Деканам факультетів до 01.09.2017 р. призначити кураторів груп 1-го
курсу, оновити склад кураторів груп 2–3-го курсів, кураторів гуртожитків уні29

верситету, контролювати їх роботу протягом року. Завідувачам кафедр врахувати в індивідуальному плані роботи викладачів курацію як організаційновиховну роботу обсягом до 300 год.
ПЕРЕЛІК
кафедр, відповідальних за курацію академічних груп
вітчизняних студентів 1–3 курсів ОНМедУ
Розподіл груп по кафедрах буде конкретизований розпорядженнями за деканатами.
№

Відповідальна кафедра

Куратори

1

2

3
Медичний факультет № 1

1

Суспільних наук

Світлицька В. Р., Подкупко Т. Л.,
Кулачинський М. М., Парова Г. А.

2

Клінічної імунології, генетики Данкова О. О., Кондрусіна О. В., Пашота медичної біології
лок С. П.

3

Гістології, цитології
та ембріології

Ляшевська О. О., Тодорова А. В.

4

Мікробіології, вірусології та
імунології

Радкевич К. В., Кагляк М. Д.,
Дубіна А. В.

5

Пропедевтики внутрішніх хво- Серебрякова А. А., Тихончук Н. С.
роб та терапії

6

Загальної та клінічної патологічної фізіології

Кузьменко І. А., Бильський Д. В.

Медичний факультет № 2
1

Анатомії людини

Кокідько Л. Б., Урсу О. Ю., Горовенко
В. І., Горчаг Д. М.

2

Фізіології

Кириленко Н. А., Топал М. М.,
Прищепа О. О., Денисенко О. В.

3

Біофізики, інформатики та ме- Мацко О. М., Новіков В. П.,
дичної апаратури
Данилюк О. Ю., Пономаренко А. І.

4

Загальної та клінічної фармакології

5

Фізичної реабілітації, спортив- Бербега Т. М., Пархоменко М. В.,
ної медицини, фізичного вихо- Афанасьєв С. І., Комар І. В.
вання і валеології

Тимчишин О. Л., Остапчук К. В.,
Соколик О. П., Паніотова Г. П.
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1
6
7

1
2
3
4

5
6

7
8

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

2

3

Пропедевтики педіатрії

Гурієнко К. О., Трухальська В. В., Черниш С. Б.
Загальної хірургії та військової Строганов П. В.,
медицини
Ільїна-Стогнієнко В. Ю.
Медичний факультет № 3
Медичної хімії
Грекова А. В., Мраян Н. В.,
Поплавська Н. А., Давиденко В. Л.
Патологічної анатомії з секЧабан К. В., Ліщинковська Т. О.,
ційним курсом
Луковцева Е. А.,
Гігієни та медичної екології
Ганикіна С. О., Міхальчук Є. Л.,
Коболев Є. В.
Професійної патології, клініч- Шевченко Н. О., Прутіян Т. Л.
ної, лабораторної та функціональної діагностики
Загальної і клінічної епідеміо- Гриценко К. С., Мельник О. А.
логії та біобезпеки
Соціальної медицини,
Василевська Н. С., Черкезян А. А.,
громадського здоров’я та
Бабєнко В. А.
медичного права
Психології
Асєєва Ю. О., Фучеджі В. Д.,
Сердюк Н. М.
Симуляційної медицини
Корнієнко С. В., Черемних Г. І.,
Онищенко В. І.
Стоматологічний факультет
Стоматології дитячого віку
Юдіна О. О., Гороховський В. В.
Ортодонтії
Шпак С. В., Стеценко Д. В.,
Рейзвіх О. Є.
Ортопедичної стоматології
Розуменко В. О., Пащенко М. Є.
Терапевтичної стоматології
Строченко Є. О., Чумаченко В. А., Біла
Н. Ф.
Хірургічної стоматології
Коган Л. Б., Іванченко С. В.
Фармацевтичний факультет
Фармацевтичної хімії
Зубков С. В., Нікітін О. В.
Фармакогнозії
Приступа Б. В.
Технології ліків
Сущук Н. А., Замкова О. В.
Організації та економіки
Ольхова І. В., Прилипко Н. А.
фармації
Загальної фармації
Науменко І. А.
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Перелік кафедр, закріплених за гуртожитками ОНМедУ1
Призначення відповідальних за поверхи співробітників буде конкретизовано розпорядженнями по кафедрах.
Відповідальні по всіх гуртожитках від міжнародного факультету будуть
призначені розпорядженням декана.
Поверх

Відповідальна кафедра

Куратори

1

2

3

Медичний факультет № 1
гуртожиток 1/1 (вул. Сергія Ядова, 4а, тел. 778-11-25)
комендант — Падалко Катерина Олексіївна,
вихователь — Панченко Олександр Євгенович
1

Офтальмології

асист. Гарбер І. А.

2

Мікробіології, вірусології та імунології

асист. Костов О. Д.

3

Внутрішньої медицини № 2

доц. Новіков С. А.

4

Внутрішньої медицини № 2

асист. Ясинський В. Д.

5

Роботизованої та ендоскопічної хірургії

асист. Чернов М. М.

6

Хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії

клін. орд. Кравець К. В.

7

Хірургії № 2 з курсом дитячої хірургії

асист. Бондарець Д. А.

8

Анестезіології, інтенсивної терапії з післядип- асист. Потапчук Ю. В.
ломною підготовкою

9

Внутрішньої медицини № 4

асист. Романченко М. І.

Медичний факультет № 2
гуртожиток 1/2 (вул. Сергія Ядова, 4б, тел. 778-06-38),
комендант — Шахгалдян Оксана Анатоліївна,
вихователь — Бурячковський Едуард Станіславович
1

Інфекційних хвороб

доц. Сервецький С. К.

2

Загальної практики

доц. Богатирьова Т. В.

3

Внутрішньої медицини № 3

Журавльов І. В.

4

Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії

Бурсанов Р. В.

5

Урології та нефрології

Богацький С. В.

6

Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево- Козлов Ю. В.
судинної патології

7

Травматології та ортопедії

Павличко Ю. Ю.

За потреби можливо залучення до курації поверхів у деяких гуртожитках кафедр,
підпорядкованих іншим факультетам.
1
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1

2

3

8

Неврології

Герцев В. М.

9

Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою

Дюжев О. С.

Медичний факультет № 3
гуртожиток № 4 (вул. Пішонівська, 1, тел. 732-34-19),
комендант — Бурляєва Алевтина Вадимівна,
вихователь — Шейх Алі Дані Хусейнович
1

Дерматології та венерології

Охтишкін М. Є.

2

Дитячих інфекційних хвороб

Целух В. А.

3

Дитячої хірургії

Павленко К. В.

4

Педіатрії № 1

Селімханова Д. С.

5

Хірургії № 4 з курсом онкології

Кочаткін О. І.

Стоматологічний факультет
гуртожиток № 3 (вул. Академіка Воробйова, 11, тел. 720-07-38),
комендант — Градежда Галина Анатоліївна,
вихователь — Басюк Володимир Степанович
1

Хірургічної стоматології

Іванченко С. В.

2

Терапевтичної стоматології

Бас О. А.

3

Ортодонтії

Павелко А. А.

4

Ортопедичної стоматології

Пащенко М. Є.

5

Стоматології дитячого віку

Гороховський В. В.

Фармацевтичний факультет
гуртожиток № 2 (вул. Малиновського, 63, тел. 64-98-34),
комендант — Волкова Олена Олександрівна,
вихователі — Зварич Олег Богданович,
Левицький Андрій Віталійович
2

Технології ліків

Бєглая В. С.

3

Фармацевтичної хімії

Улізко І. В.

4

Фармакогнозії

Герасимюк Н. В.

5

Організації та економіки фармації

Карчаускас В. Ю.

3. Роботу з курації груп проводити базуючись на «Положенні про організацію гуманітарної освіти та виховної робти в ОНМедУ».
4. Продовжити роботу вищевказаних кафедр щодо курації поверхів гуртожитків ОНМедУ спільно з деканатами та вихователями у гуртожитках.
5. Для підтримання студентського самоврядування, забезпечення захисту
прав студентів, сприяння гармонійному розвитку їх особистості до 10 вересня
2017 року провести загальні збори студентських рад факультетів, скласти і затвердити річний план їх роботи.
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6. Студентській раді ОНМедУ до 15 вересня 2017 року затвердити річний
план роботи. Протягом року здійснювати контроль за його виконанням, щокварталу звітувати комісіям студради університету щодо проведеної роботи.
У травні 2018 року провести звітно-виборну конференцію студентської ради.
7. Підвищити ефективність роботи та чисельність учасників університетського загону «Милосердя».
8. Сприяти роботі студентів загону «Майбутнє» в дитячих установах, а також за благодійними проектами.
9. Сприяти проведенню добровільного двотижневого трудового семестру
для студентів 1–2 курсів під час літніх канікул.
10. Задля покращання спортивно-оздоровчої роботи серед студентів регулярно
проводити спартакіади між факультетами, брати участь у спартакіаді медичних
ВНЗ України, залучати студентів до занять у групах спортивного вдосконалення у
спорткомплексі університету, спортивних залах гуртожитків університету, у гуртожитках здійснювати постійний контроль за діяльністю інструкторів зі спорту
(відповідальний — зав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, д. мед. н., професор О. Г. Юшковська).
11. З метою розвитку мистецьких здібностей студентів ОНМедУ сприяти
залученню талановитої молоді до участі в заходах Центру студентської творчості, постійно брати активну участь у міжвузівських, міських, обласних, всеукраїнських конкурсах і фестивалях (відповідальний — художній керівник Центру
студентської творчості С. О. Бичкова).
12. Для виконання Закону України № 1556-VII «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р., наказу Міністерства освіти і науки України № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» від
16.06.2015 р., з метою впровадження заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання, забезпечити створення умов і провести
відповідні виховні заходи згідно з Планом роботи на 2017/2018 навчальний рік
(відповідальні — зав. кафедри суспільних наук, доцент О. О. Сікорська; директор
бібліотеки Н. В. Гаріна; завідувач музею історії ОНМедУ Т. М. Левитська).
13. Задля забезпечення дієвої виховної роботи й організації дозвілля іноземних студентів регулярно організовувати та проводити фестивалі народного та
прикладного мистецтва різних країн, представниками яких є іноземні студенти
ОНМедУ; проводити вечори українських та іноземних студентів; сприяти урочистим святкуванням державних і релігійних свят іноземних студентів; проводити конкурси-огляди на кращий гуртожиток зі зразкового порядку та санітарії,
зразкового побуту, відпочинку та дозвілля, конкурси на кращу кімнату гуртожитку (відповідальні — керівник Асоціації іноземних студентів (АІСт) О. М.
Нікуліна, художній керівник Центру студентської творчості С. О. Бичкова, зав.
кафедри іноземних мов, доцент Г. Г. Єрьомкіна).
14. Сприяти поширенню волонтерського руху серед студентів відповідно до
«Положення про організацію волонтерського руху в Одеському національному
медичному університеті», ухваленого на засіданні Вченої ради університету
(протокол № 1 від 1 вересня 2016 р.)
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35

01.09–12.01
вітчизн.

І

01.09–12.01

01.09–19.01

01.09–12.01

ІІ

ІІ а

ІІІ

01.09–26.01
інозем.

2

1

Курс Початок і кінець
занять

13.01–26.01
— мікробіологія

20.01–26.01
— мед. біологія

13.01–26.01
— анатомія
— гістологія

—

13.01–26.01
— укр.мова

3

Тривалість
зимової сесії

Осінній семестр

5

Початок і кінець занять

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02
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05.02–31.05

05.02–08.06

05.02–08.06

05.02–13.06

05.02–13.06

01.06–16.06
— патоморфологія
— пат. фізіологія
— фармакологія
— ПВМ

09.06–30.06
— біохімія
— мед. біологія
— фізіологія

09.06–30.06
— фізіологія
— біохімія

14.06–30.06
— мед.біологія
— укр. мова

14.06–30.06
— мед. біологія

6

Тривалість
літньої сесії

Медичні та міжнародний факультети

4

Тривалість
зимових канікул

01.07–31.08

01.07–31.08

30.06–31.08

—

—

01.07–31.08

01.07–31.08

8

Тривалість
літніх канікул

—

—

—

7

Виробнича
практика

Весняний семестр

ГРАФІК
навчального процесу в Одеському національному медичному університеті на 2017/2018 навчальний рік

Додаток № 1
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01.09–26.01

ІІ

01.09–26.01
інозем.

01.09–19.01

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

01.09–26.01
вітчизн.

VI

І

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

01.09–26.01

V

—

20.01–26.01
— укр.мова

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

01.09–26.01

ІV

3

2

1

05.02–15.05
інозем.

05.02–18.05
вітчизн.

05.02–20.06

05.02–20.06

5

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

36

05.02–08.06

05.02–15.06

09.06–30.06
— фізіологія
— біохімія
— мікробіологія

16.06–30.06
— гістологія
— анатомія
— мед. біологія

Випускна атестація 16.05–30.06
«Крок-2» — 22.05

Випускна атестація 19.05–30.06
«Крок-2» — 25.05

Іспити складаються
після закінчення
відповідного циклу

01.07–31.08

28.07–31.08

02.07–27.07

30.06–31.08

30.06–31.08

8

—

—

—

—

—

—

— заг.хірургія
— пропед. педіатрії
«Крок-1» — 26.06
Іспити складаються
після закінчення
відповідного циклу

7

6

Стоматологічний факультет

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

4

37

01.09–26.01

01.09–19.01

ІІ

01.09–26.01

ІV

І

01.09–12.01

ІІІ

01.09–26.01

01.09–19.01

ІІ а

V

2

1

20.01–28.01
— фарм. ботаніка

—

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

Іспити складаються
після закінчення відповідного циклу

13.01–26.01
— патоморфологія
— пат. фізіологія
— фармакологія

20.01–28.01
— анатомія
— гістологія

3

05.02–22.05

05.02–25.06

05.02–16.06

05.02–08.06

5

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

37

05.02–06.06

05.02–15.06

Фармацевтичний факультет

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

4
—

7

07.06–30.06
— органічна хімія
— аналітична хімія
— фізколоїдна хімія

16.06–30.06
— укр. мова
— заг. та неорг.
хімія

Випускна
атестація
23.05–30.05
«Крок-2» — 31.05

Протягом
навч. року

Іспити складаються 26.06–04.08
після закінчення
відповідного циклу

02.07–27.07
17.06–30.06
— ПСЗ
— терапевт. стомат.
підготовка до «Крок-1»
з 14.02–19.02
«Крок-1» — 20.02

09.06–30.06
— біохімія
— мікробіологія
— фізіологія
— біологія

6

01.07 -31.08

01.07–31.08

05.08–31.08

28.07–31.08

01.07–31.08

8

38

2

01.09–19.01

01.09–12.01

01.09–19.01

01.09–26.01

01.09–12.01

1

ІІ а

ІІІ

ІІІ а

ІV

V

13.01–28.01
— токсикол. хімія
— ММФ
— клін. фармація

—

20.01–28.01
— фізколоїдна хімія
— мікробіологія

13.01–28.01
— мікробіологія
— фізколоїдна хімія
— біохімія

20.01–28.01
— заг. та неорг. хімія
— фарм. ботаніка

3

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
27.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

4
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05.02–22.05

05.02–15.06

05.02–29.05

05.02–01.06

05.02–15.06

5

6
— пат. фізіологія
— мікробіологія
16.06–30.06
— органічна хімія
— аналітична хімія
— пат. фізіологія
02.06–14.06
— АТЛ
— фармакогнозія
— фармакологія
Підготовка до «Крок-1»
з 15.06–21.06
«Крок-1» — 22.06
30.05–14.06
— АТЛ
— фармакогнозія
— фармакологія
— біохімія
Підготовка до «Крок-1»
з 15.06–21.06
Крок-1 — 22.06
16.06–30.06
— фарм. хімія
— пром. тех. лік. зас.
— ОЕФ
Випускна
атестація
23.05–30.06
«Крок-2» — 31.05

7

01.07–31.08

30.06–31.08

30.06–31.08

01.07–31.08

8

39

01.09–
23.01

01.09–
23.01

ІІІ

ІV

01.09–
23.01

І

01.09–
23.01

2

1

ІІ

Початок
і кінець
занять

Курс

24.01–28.01
— основи дитячої психокорекції та психотерапії

24.01–28.01
— інженерна
психологія

24.01–28.01
— загальна психологія

24.01–28.01
— укр. мова

3

Тривалість
зимової екзаменаційної сесії
5

Тривалість
зимових
канікул
6

Початок
і кінець
занять

Протягом
семестру

39

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

30.12–08.01
29.01–04.02

05.02–
08.06

05.02–
22.06

05.02–
22.06

05.02–
22.06

Весняний семестр

09.06–16.06
— основи психотерапії
та психокорекції
— теорія і практика
психологічного
консультування
Випускна атестація
17.06–30.06

23.06–30.06
— медична психологія
— психологія сім’ї

23.06–30.06
— вікова психологія

23.06–30.06
— соц. психологія

7

Тривалість літньої
екзаменаційної сесії

«Практична психологія», «Психологія»

4

Тривалість виробничої
практики

Осінній семестр

Протягом
семестру

8

Тривалість
виробничої
практики

ГРАФІК
навчального процесу за спеціальностями «Практична психологія» та «Психологія»
і на підготовчому відділенні на 2017/2018 навчальний рік

01.07–
31.08

01.07–
31.08

01.07–
31.08

9

Тривалість
літніх
канікул

40

01.09–
28.01

Для іноземних
громадян

2

01.09–26.11

01.09–01.10

1

І

ІІ

СРС

01.09–
23.01

V

Курс

2

1

4
05.02–
19.06

6

30.12–08.01
29.01–04.02

05.02–
16.06

Підготовче відділення

30.12–08.01
29.01–04.02

5

17.06–30.06
— рос.мова
— біологія
— хімія
— фізика

20.06–30.06
— наукові школи і теорії
сучасної психології
— антропологія

7

02.10–12.10

27.11–08.12

3

Навчальна
сесія
09.12
— укр.мова

4

Екзаменаційна
сесія

Осінній семестр

6

СРС

7

13.10–14.10 05.02–09.05 10.05–21.05

40

8

22.05–25.05
— органічна хімія
— аналітична хімія

27.04
— неорганічна хімія

8

Навчальна
Екзаменаційна сесія
сесія

10.12–13.12 05.02–15.04 16.04–26.04

5

Установча
сесія

Весняний семестр

ГРАФІК
навчального процесу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)
на 2017/2018 навчальний рік

24.01–28.01
— теоретикометодолог. проблеми психології

3

26.05–29.05

28.04–30.04

9

Установча
сесія

01.0731.08

9

41

01.09–10.12

01.09–28.01

VI

01.09–29.10

ІІІа

V

01.09–29.10

ІІІ

01.09–08.01

01.02–01.10

ІІа

IV

2

1

29.01–09.02

11.12–22.12

09.01–20.01

30.10–11.11

30.10–11.11

02.10–14.10

3

12.02
— клін. фарм.
Випускна атестація з 13.02–28.02

25.12
— токсикологічна
хімія

22.01–23.01
— мікробіологія

13.11
— біологічна хімія

13.11
— біологічна хімія

15.10
— загальна та
неорг. хімія

4

6

7

41

26.12–29.12 05.02–01.04 02.04–12.04

24.01–26.01 05.02–28.05 29.05–10.06

14.11–16.11 05.02–18.03 19.03–31.03

14.11–16.11 05.02–04.03 05.03–17.03

16.10–18.10 05.02–09.05 10.05–21.05

5

8
— пат. фізіологія
— фізколоїдна хімія
22.05–25.05
— органічна хімія
— аналітична хімія
— пат. фізіологія
18.03–21.03
— фармакологія
— фарм. ботаніка
— фізколоїдна хімія
01.04–03.04
— фармакологія
— фарм. ботаніка
— фізколоїдна хімія
11.06–14.06
— АТЛ
— ОЕФ
— фармагнозія
— фарм. хімія
«Крок-1» — 22.06
13.04–14.04
— пром. техн. лікар.
засобів
— ММФ
16.04–18.04

15.06–17.06

04.04–06.04

22.03–24.03

26.05–29.05

9

42

2

Медичний

Медичний

Медичний

Медичний

1

2

3

4

5

3

5

Протягом
ІХ–Х
семестрів

Протягом
VІІ–VІІІ
семестрів

Лікарська
у поліклініці

Лікарська
в стаціонарі

Протягом МедсестринVІ семестру ська

Протягом Догляд за
III семестру хворими

4

Кількість
Строки
Курс Факультет
Вид практики
тижнів проведення

45/0/0/45
45/0/0/45
45/0/0/45 — 180/6
45/0/0/45
45/0/0/45
45/0/0/45
45/0/0/45 — 180/6
45/0/0/45

ЛПЗ м. Одеси
та області

ЛПЗ м. Одеси
Внутр. медицини № 2
Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії та області
Педіатрії № 1
Акушерства та гінекології № 1 і № 2
42

Внутр. медицини № 1 з курсом
серц.-суд. патології
Хірургії № 2 з курсом дит. хірургії
Педіатрії № 2
Акушерства та гінекології № 1 і № 2

40/0/10/30
40/0/10/30 — 120/4
40/0/10/30

Пропедевтики внутрішніх хвороб та ЛПЗ м. Одеси
терапії
Загальної хірургії та військової
медицини
Пропедевтики педіатрії

8
50/0/10/40
50/0/10/40 — 150/5
50/0/10/40

7

Бази

Години:
каф/л/ауд/СРС —
всього/кредити

Пропедевтики внутрішніх хвороб та ЛПЗ м. Одеси
терапії
Загальної хірургії та військової
медицини
Пропедевтики педіатрії

6

Відповідальні кафедри

ПЕРЕЛІК
видів виробничої практики студентів ОНМедУ у 2017/2018 навчальному році

Додаток № 2

43

Стоматологічний

Фармацевтичний

5

2

Стоматологічний

3

Стоматологічний

Стоматологічний

2

4

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

5

Лікарська

Загальної хірургії та військової
медицини

Стоматології дитячого віку
Хірургічної стоматології
Ортодонтії

Терапевтичної стоматології
Ортопедичної стоматології
Хірургічної стоматології

Терапевтичної стоматології

43

Протягом Навчальна
Клінічної імунології, генетики
ІV семестру Польова з бо- і медичної біології
таніки

Протягом Навчальна
ІІІ семестру Ознайомча
медична

Протягом
навч. року

26.06.18– Лікарська
06.08.18

Лікарська

Клініка ОНМедУ,
Ботанічний сад

ЛПЗ м. Одеси

СП м. Одеси

СП м. Одеси та
областей

СП м. Одеси та
областей

90/0/30/60 — 90/3

30/0/20/10 — 30/1

135/0/0/135 —
135/4,5

90/0/0/90
90/0/0/90 —270/9
90/0/0/90

90/0/0/90 — 90/3

90/0/0/90 — 90/3

46/0/6/40
46/0/6/40
22/0/4/18 — 180/6
22/0/4/18
22/0/4/18
22/0/4/18

ЛПЗ і стоматологічні заклади
м. Одеси
та областей

Пропедевтики внутрішніх хвороб та
терапії
Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії
Ортопедичної стоматології
Хірургічної стоматології
Терапевтичної стоматології
Стоматології дитячого віку
МЦДСЗ

8

7

6

02.07.18– Профілактики Стоматології дитячого віку
27.07.18 стомат. захворювань

Медсестринська

02.07.18– Догляд за
24.07.18 хворими

4

44

2

Фармацевтичний

Фармацевтичний

Фармацевтичний

1

3

4

5

3

5

6

60/0/30/30 — 60/2

150/0/60/90 —
150/5

90/0/30/60 — 90/3

8

Організації та економіки фармації

Протягом Виробнича
Х семестру з ММФ

44

Організації та економіки фармації

Протягом Виробнича
Х семестру з ОЕФ

Аптеки м. Одеси

90/0/30/60 — 90/3

135/0/50/85 —
135/4.5

30/0/20/10
30/0/20/10 — 30/1
30/0/20/10
30/0/20/10

ЛПЗ та аптеки
м. Одеси

Організації та економіки фармації
Фармакогнозії
Технології ліків
Фармацевтичної хімії

Протягом Виробнича
Х семестру зі спеціалізації

Аптеки м. Одеси

60/0/30/30 — 60/2

Загальної та клінічної фармакології ЛПЗ та аптеки
м. Одеси

135/0/50/85 —
Контрольноаналітичні кабіне- 135/4.5
ти аптек та підприємства медичної промисловості

Фармацевтичні
підприємства
м. Одеси

Аптеки м. Одеси

Клініка ОНМедУ,
Ботанічний сад

7

Протягом Навчальна
ІХ семестру з клінічної
фармації

Фармацевтичної хімії

Технології ліків

Протягом Навчальна
VІІ семестру з ПТЛЗ

Протягом Виробнича
ІХ семестру з фармакоаналізу

Технології ліків

Протягом Виробнича
VІІ семестру з АТЛЗ

Протягом Навчальна з Фармакогнозії
V семестру фармакогнозії

4

45

5

Виробнича
з ОЕФ
Виробнича
зі спеціалізації

Виробнича
з фармакоаналізу

1

1

1

Протягом
навч. року

5

Переддипломна практика

Протягом VІІ Виробнича
семестру

6

Фармацевтичної хімії

Організації та економіки фармації
Фармакогнозії
Технології ліків
Фармацевтичної хімії
Фармацевтичної хімії

Організації та економіки фармації

Організації та економіки фармації

Технології ліків

45

Протягом VІ Навчальна.
Психології
семестру З психол. супроводу груп
ризику

01.09.17– Виробнича
28.01.18 з ММФ

01.09.17– Виробнича
10.12.17 з АТЛ

4

1

1

3

4

3

Психологія

Фармацевтичний
(заочна
форма
навчання)

5

6

2

1

30/1/4/25 — 30/1

Аптеки м. Одеси
та областей

ЛПЗ м. Одеси

ЛПЗ м. Одеси

ЛПЗ м. Одеси

300/0/60/240 —
300/10

180/0/10/170 —
180/6

90/0/60/30 — 90/3

135/1/4/130 —
Контрольноаналітичні кабіне- 135/4.5
ти аптек та підприємства медичної промисловості

135/1/4/130 —
135/4.5

90/1/4/85 — 90/3

150/1/4/145 —
150/5

8

Аптеки м. Одеси
та областей

Аптеки м. Одеси
та областей

Аптеки м. Одеси
та областей

7
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