
КАЛЕЙДОСКОП  НОВИН
У Багатопрофільному медичному

центрі Університетської  клініки
ОНМедУ кафедрами роботизованої та
ендоскопічної хірургії, хірургії № 1, за-
гальної та військової хірургії була про-
ведена науково-практична конферен-
ція «Нові технології в гастроінтести-
нальній ендоскопії». Відкрив захід рек-
тор ОНМедУ акад. В. М. Запорожан.
Валерій Миколайович наголосив на
важливості подібних заходів для прак-
тичної підготовки майбутніх лікарів,
особливо враховуючи сучасні тренди у
малоінвазивній хірургії та сучасні ви-
моги вищої медичної освіти.

* * *
Кафедра фізичної реабілітації,

спортивної медицини, фізичного вихо-
вання і валеології нещодавно отрима-
ла новітній інвентар для занять з фізви-
ховання, роботи спортивних секцій з
волейболу, баскетболу, фітбол- та
степ-аеробіки, футболу та йоги, а та-
кож для фізичної реабілітації студентів
після травм і захворювань.

* * *
Пройшло засідання комісії першо-

го туру Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з природни-
чих, технічних та гуманітарних наук,
на якому були відібрані кращі напра-
цювання студентів ОНМедУ.

Комісія надала відповідні рекомен-
дації авторам кращих досліджень
щодо їх удосконалення. Рішенням
комісії було рекомендовано надіслати
роботи до відповідних навчальних за-
кладів для участі у другому турі.

* * *
На кафедрі соціальної медицини,

громадського здоров’я та медичного
права пройшла зустріч п’ятикурсників
із заступником Міністра охорони здо-
ров’я України Олександром Лінчевсь-
ким. Зустріч відбулась у форматі
«круглого столу». Студенти поставили
багато запитань щодо реформування
системи охорони здоров’я та отрима-
ли вичерпні відповіді безпосередньо
від одного з авторів цієї реформи.

* * *
Неможливо забути події на Май-

дані у лютому 2014 р. Свою данину
пам’яті і шани віддали й студенти
ОНМедУ. Центр творчості “Vita” ра-
зом із кафедрою суспільних наук про-
вів захід, присвячений Дню пам’яті за-
гиблих. Присутні хвилиною мовчання
вшанували їх пам’ять. Студентка
3 курсу Катерина Буданова прочитала
свій вірш «Прощання», шестикурсниця
Г. Заровна — вірш «Перевірка на ви-
тривалість» та «Трагедія у Маріуполі».
Прозвучали вокальні композиції у ви-
конанні аматорів гурту “Voices”.

* * *
Активісти Студради — К. Бахнюк,

В. Кірчева, О. Мойсеєнко та інші зу-
стрілися з проректором з науково-пе-
дагогічної роботи (навчально-мето-
дичної) В. О. Ульяновим та проректо-
ром з науково-педагогічної роботи (з
питань гуманітарної освіти та вихо-
вання) доц. К. О. Талалаєвим. Розгля-
далися питання щодо мотивації сту-
дентів до навчання, допомоги і ство-
рення поліпшених умов для їх підго-
товки.

* * *
У спорткомплексі ОНМедУ про-

йшов турнір з настільного теннісу, в
якому взяли участь студенти медичних
факультетів, а також стоматологічно-
го та міжнародного. За результатами
змагань перше місце виборов п’ятикур-
сник Дмитро Зарванський, який про-
демонстрував майстерне володіння ра-
кеткою, кмітливість та блискавичну
спритність. Вітаємо!

ЗА ІНДЕКСОМ
ПРОЗОРОСТІ

У 2017 р. громадською організа-
цією «Регіональний центр євроінтегра-
ційних проектів» була започаткована
моніторингова кампанія, спрямована
на оцінювання рівня прозорості та
ефективності антикорупційної політи-
ки вітчизняних закладів вищої освіти.
В основі роботи була перевірка фактів
дотримання українськими вишами за-
конодавства у сфері запобігання ко-
рупції.

Результатом роботи став звіт, у яко-
му комплексно досліджено та проана-
лізовано проблеми дотримання анти-
корупційного законодавства. І, як ви-
явилося, у вищій освіті спостерігаєть-
ся доволі низька прозорість і ефек-
тивнівсть антикорупційної політики.
Адже лише 14 закладів із досліджених
202 можна вважати такими, що мають
«дуже високий» та «високий» рівень
прозорості антикорупційної політики.

Наш університет — на сьомому
місці — 63,79 % — та увійшов у ТОП-
10 за індексом прозорості антикоруп-
ційної політики.

ЗАСЛУЖЕНА
ПОВАГА

Дмитро Богомолов навчається на
3 курсі МФ-2. З перших місяців навчан-
ня юнак не тільки відмінно вчиться, а й
встигає брати найактивнішу участь у
громадському житті університету. Ста-
роста групи, студентський декан фа-
культету, він є добрим наставником для
тих, хто навчається на молодших кур-

Напевне, найулюбленіше, найчарівніше свято всіх поколінь — це Міжнародний
жіночий день 8 Березня, свято Весни, Краси та Любові. Воно завжди буде близьким
і зрозумілим кожному, адже немає нічого прекраснішого за добре серце та щирі по-
чуття, за ніжність, турботу та хвилювання, якими нас огортають рідна мати, бабу-
ся, сестра, дружина.  Це  завдяки їм,  нашим любим і дорогим, у кожній оселі тепло
і затишно.
Та хіба ж тільки вдома виявляються ці привабливі якості наших жінок? Лікарі,

педагоги, науковці — це теж вони, наші любі.
Мудрі, гарні, розумні, наполегливі, працелюбні та уважні, ви  є Вчителями і На-

ставниками молодого покоління, і за це вам — земний уклін! Мені хочеться назва-
ти імена кожної з вас, проте на це не вистачить місця. Щиро вітаю всіх наших жінок
— представниць професорсько-викладацького складу, співробітниць кафедр, лабо-
раторій, медичних центрів та інших підрозділів університету зі святом Весни! Дя-
кую вам за невтомну працю і бажаю здоров’я, родиннного затишку та добробуту.
Вітаю студенток університету — нехай ця весна додасть вам краси і ніжності,

бажання досконально опанувати обрану спеціальність, тому що немає нічого пре-
краснішого, ніж допомагати людям, берегти їхнє здоров’я та рятувати життя!

Щиро Ваш
Валерій ЗАПОРОЖАН

 На останньому засіданні Вченої
ради було розглянуто кілька важливих
для подальшого розвитку університе-
ту питань.

Проректор з адміністративно-гос-
подарської та фінансової роботи І. М.
Пастернак виступив з доповіддю
«Стан виконання плану стратегії роз-
витку ОНМедУ на 2017 р. та завдання
на 2018 р.». Вчена рада затвердила зав-
дання на нинішній рік щодо фінансу-
вання таких проектів, як придбання
обладнання для операцій для кафедри
роботизованої та ендоскопічної хі-
рургії; ремонт анатомічного корпусу і

навчальних блоків на кафедрах пропе-
девтики терапії та пропедевтики педі-
атрії.

З важливим питанням виступила
проректор з науково-педагогічної ро-
боти (з міжнародних зв’язків) проф.
В. Г. Марічереда — про реорганізацію
НДІ молекулярно-клітинної техно-
логії. Вчена рада постановили пере-
йменувати інститут в НДІ трансляцій-
ної медицини, розробити його поло-
ження та наукову програму діяльності,
підготувати пропозиції до МОЗ щодо
структури та фінансування інституту
як підрозділу ОНМедУ.

Вчена рада 

П Р О  Н А Г А Л Ь Н І  П О Т Р Е Б И
Проректор з науково-педагогічної

роботи (з питань гуманітарної освіти
та виховання) к. мед. н. К. О. Талалаєв
доповів про «Моніторинг та оцінку
ефективності виховної роботи зі сту-
дентами університету», детально про-
аналізував види виховної роботи й ок-
ремо зупинився на конкурсі «Покра-
щимо Альма Матер разом» та роботі
комісії з академічної доброчесності.
Вчена рада схвалила якісно високий
рівень виховної роботи у 2017 р. та ак-
центувала на потребі активізації діяль-
ності у гуртожитках кураторів акаде-
мічних груп, а також на продовженні
роботи комісії з доброчесності та впро-
вадженні програми «Покращимо Аль-
ма Матер разом».

Н. СЕРГІЄНКО

сах, допомагає їм адаптуватися до
складного навчального процесу, сер-
йозних предметів та громадської робо-
ти, адже Дмитро ще з 1 курсу працює у
студентському самоврядуванні.

Ми всі переконалися, що Дмитро
має добрі організаторські здібності.
Причому він не тільки завжди допома-
гає зробити ту чи іншу справу, а часто
сам виступає ініціатором багатьох
цікавих акцій, заходів та проектів. На-
приклад, за його ініціативи у передно-
ворічні дні у головному корпусі була
відновлена акустична система, завдяки
чому студенти отримали можливість
послухати мелодії, які дарували відчут-
тя наближення свята.

Дмитро активно займається волон-
терською роботою, бере участь у бла-
годійних заходах.

Ось чому він користується автори-
тетом у своїх товаришів, є прикладом
не тільки успішного студента, а й чуй-
ної, уважної людини, якою й повинен
бути лікар.

Арем АВАКІМОВ,
голова інформаційної комісії

Студради.

Студент місяця Рейтинги 
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А. В. Попов, Р. В. Мерешко

Як відомо, студенти нашого універ-
ситету обдаровані різноманітними
здібностями — вони співають, танцю-
ють, пишуть вірші, посідають перші
місця на спортивних змаганнях. Дуже
важливо, коли на шляху молодої лю-
дини зустрічаються справжні настав-
ники, які можуть дати пораду, як кра-
ще зробити те чи інше. Це, насамперед,
стосується літературної творчості.

Коли на університетському сайті
з’явилося оголошення про те, що 8 лю-
того починає свою роботу літератур-
ний гурток «Барви мови», до нас прий-
шло багато студентів, серед них були
й ті, хто займається іншими видами

Студентська творчість  

ЧЕКАЄМО НА ВАС, ТАЛАНТИ!

Студрада ОНМедУ — ініціатор усіх
яскравих починань в університеті. Про
те, чим останнім часом займалися ак-
тивісти, про їх мрії та плани — наша
розповідь.

— З часу, коли був обраний новий
склад Студради, а це листопад мину-
лого року, ми одразу взялися до робо-
ти, — каже голова Студради Катери-
на Бахнюк. — Прагнемо організовува-
ти ті заходи, які студентам будуть
цікаві та корисні як майбутнім меди-
кам. Представники всіх комісій працю-
ють активно, докладаючи зусиль зад-
ля досягнення поставленої мети.

Так, пройшов творчий огляд «Сту-
дентська осінь», в якому взяли участь
саме першокурсники та показали свої
здібності у вокальному і танцювально-
му мистецтві. Темою заходу було «Сту-
дентське життя», а організатором вис-
тупив Центр “Vita” за підтримки сту-
дентського самоврядування.

Пройшов інтелектуальний конкурс
«Дебют першокурсника» на тему «Вак-
цінація». Він був організований Студ-
радою за підтримки профкому сту-
дентів та СНТ.

У Всесвітній День боротьби зі
СНІДом, 1 грудня, студентське само-
врядування організувало флешмоб, під
час якого студенти створили живу
стрічку — символ боротьби із страш-
ною хворобою. Уповноважений спе-
ціаліст UNICEF, д. мед. н., проф. О. О.
Старець виступила з лекцією з акту-
альних проблем ВІЛ та СНІД.

До Дня місцевого самоврядування,
7 грудня, студенти відвідали департа-
мент охорони здоров’я Одеської
міськради, де зустрілися з його очіль-
ником — заслуженим лікарем України,
к. мед. н. Є. О. Григорьєвим, який оз-
найомив майбутніх лікарів з організа-
цією охорони здоров’я в Одесі.

У передноворічні дні дуже хотілося
створити святкову атмосферу в універ-
ситеті, тому в головному корпусі була
відлагоджена акустична система, і на
перервах лунала чудова музика, дару-
ючи гарний настрій. У спорткомлексі
15 та 25 грудня за ініціативи Студра-
ди демонструвався фільм «Один вдо-
ма» та «Один вдома-2».

У свою чергу, студенти у День свя-
того Миколая влаштували свято ма-
леньким пацієнтам Педіатричної
клініки, які залишалися там для ліку-
вання. І щоб вони не сумували за
рідними, студенти створили для них
приємну атмосферу з невеличким кон-
цертом, подарунками та гарно прикра-
шеним приміщенням.

Увага Студради була приділена
гуртожиткам. Було проведено спе-
ціальне опитування серед мешканців
на тему: «Які у вас є побажання щодо
покращання побуту?».

Так, студенти, які проживають у
гуртожитках № 1/1 та 1/2 по вул. Ядо-
ва, хотіли б обладнати окрему кімна-
ту для самопідготовки. Студенти з гур-
тожитку № 2 по вул. Малиновського
та № 3 по вул. Воробйова мріють про

спортивний зал, тенісний стіл та волей-
больну сітку. А мешканці гуртожитку
№ 4 по вул. Пішонівській висловили
бажання мати комфортні душові
кімнати (до речі, ремонтні роботи там
вже ведуться).

Побажання студентів передані про-
ректору з адміністративно-господарсь-
кої та фінансової роботи І. М. Пастер-
наку. Сподіваємося, що вони будуть
розглянуті.

З починань останнього часу —
«буккросинг», тобто «книжковий
обіг», ідею якого студенти-медики пе-
рейняли у студентів ОНУ ім. І. І. Меч-
никова. І нещодавно у холі спортком-
плексу з’явилася шафа з книжками.
Цей перший безкоштовний «обмінник
літератури» організували студенти за
допомогою викладачів. І, можливо, це
посприяє бажанню молоді нарешті
відірватися від смартфонів і почитати
справжні художні твори.

До Дня святого Валентина, 14 лю-
того, пройшов захід «Безпечне кохан-
ня», організований фахівцями відді-
лення «Клініки, дружньої до молоді»
студентської поліклініки № 21 спільно
з профкомом студентів, Студрадою
ОНМедУ та ГО «Молодіжний центр
розвитку». Волонтери роздавали ма-
теріали та засоби індивідуального
захисту, пройшло заняття з психоло-
гом на тему: «Міжособистісна при-
ваблівість. Дружба. Симпатія. Ко-
хання». Бажаючі мали змогу пройти
експрес-тестування на ВІЛ у мобіль-
ній аудиторії перед головним корпу-
сом.

На базі Дорожньої клінічної лікарні
Одеської залізниці відбудеться благо-
дійна акція «Стань донором крові»;
пройде турнір з настільного тенісу.

Про всі заходи за участі Студради
регулярно повідомляється на сайті уні-
верситету і в газеті «Пульс».

Читайте та долучайтеся до корис-
них справ!

О. ПОДОЛЬСЬКА

ÑÒÓÄÐÀÄÀ:
ЩО ЗРОБЛЕНО?
ЩО ПОПЕРЕДУ?

ГЛИБОКІ ЗНАННЯ
— ПРОТИ ДИФТЕРІЇ

У минулому номері «Пульсу» ми
розповідали про таку небезпечну хво-
робу, як кір, та про засоби профілак-
тики проти неї. Та фахівці кажуть, що
нам може загрожувати ще й дифтерія.
Тому дуже необхідним та актуальним
заходом став науково-практичний се-
мінар під назвою «День обізнаності
щодо дифтерії», який пройшов на базі
спорткомплексу. Організаторами вис-
тупили представники СНТ, ТМВ,
Студради та профспілки студентів.

У семінарі взяли участь викладачі й
студенти університету. Зі вступним
словом до присутніх звернулася керів-
ник СНТ та ТМВ, д. мед. н., проф.
О. Г. Юшковська. Про особливості пе-
ребігу цієї хвороби вели мову завка-
федри інфекційних хвороб, д. мед. н.,
проф. Т. В. Чабан і завкафедри мікро-
біології, вірусології та імунології,
к. мед. н., доц. О. А. Грузевський. З до-
повідями на тему дифтерії виступили
студенти й інтерни. Після «теоретич-
ної» частини конференції відбувся май-
стер-клас на тему «Забарвлення кори-
небактерії дифтерії за Нейссером», під
час якого кожен учасник зміг потрену-
ватися в лабораторній діагностиці цьо-
го захворювання.

Учасники конференції взяли участь
у науковому брейн-рингу, в ході яко-
го показали глибину власних знань з
дифтерії. На семінарі панувала друж-
ня, зацікавлена атмосфера, ну а завер-
шальним етапом стало нагородження
учасників почесними грамотами.

Студенти ще раз переконалися у
важливості та необхідності профілак-
тики будь-якого захворювання, запо-
бігання його появі.

На початку лютого в нашому університеті
відкрився літературний гурток «Барви мови», який
об’єднав чимало юних талантів. І вже сьогодні,
напередодні Міжнародного жіночого дня, ми має-
мо змогу надрукувати перші вірші гуртківців, при-
свячені найпрекраснішому почуттю — коханню. А
також кореспонденцію про гурток.

Влюбляются не в кудри, не в осанку,
Влюбляются, не завышая рамку,
Влюбляются не в глазки, носик, щечки,
Не в бантики, пуанты, поясочки.
Не в яркий, красочный и радостный наряд,
Не в стетоскоп и белый наш халат.
Не в красоту чернильных длинных строк,
Не в звонкий и веселый голосок.
Ты свет любви вовеки не туши,
Влюбляются не во внешность —
а в мелодию души…

Анастасія Радченко
(1 курс МФ-2)

Закоханість — оманлива подія.
Написано про неї — аж до дір…
Якщо це так, то я Вас не любила,
Я просто дихала повітрям почуттів.
Для мене Ви — неначе сонця промінь,
Що розсува похмурі брови хмар.
В моїх артеріях Ви є найбільша повінь,
Яку щосили серця мчить удар.
Заримувала Вас в своєму серці
Біля садочку, де цвіте бузок,
А на душі Шопена грає скерцо,
І віриться у «хеппі енд» усіх казок.
Для мене Ви — поезії натхнення,
Що між рядків сховалось, наче мишеня…
Шукає почуттів моїх насіння,
Без Вас йому не буде тут життя.
Але Поезія для мене недосяжна,
І почуття оманливі мої.
Та й я для Вас занадто незалежна,
Щоб Ви почули співи солов’їв…

Галина Заровна
(6 курс МФ-3)

творчості. Адже студентська пора — це
час пізнання світу й самих себе, коли
почуття так прагнуть вилитися на чи-
стий аркуш паперу.

Перше засідання відбулося у
дружній зацікавленій атмосфері. На-
ступні зустрічі, 13 та 14 лютого, ми про-
вели у романтичній вітальні Центру
студентської творчості під керівницт-
вом директора С. О. Бичкової. Зібрали-
ся студенти різних курсів, які цікавлять-
ся поезією: Г. Заровна (6 курс), К. Бу-
данова (3 курс), А. Радченко (1 курс),
С. Зінченко (2 курс) та ін.

Гурток — це унікальна можливість
для студентів та співробітників ОНМедУ

не тільки проявити свій талант, але й
отримати необхідні знання, друкувати
свої твори, брати участь у різноманіт-
них літературних конкурсах і семіна-
рах.

Дуже важливо, що наставниками
наших поетів є літератори — професі-
онали «вищого гатунку», які проводи-
тимуть заняття. Це відомий одеський
журналіст, заступник редактора газе-
ти «Порто-франко» О. В. Галяс. Олек-
сандр Васильович — лауреат Всеукра-
їнських конкурсів «Медіа про медіа»,
конкурсів «Репортери надії» та бага-
тьох інших, навчає студентів ора-
торській майстерності, підтримує їх

перші кроки у журналістиці. Анастасія
Холдаковська — керівник культурно-
го проекту «Відгук», поетичних студій
«Проміння» і «Клубу поезії та прози
Анастасії Холдаковської», лауреат ба-
гатьох літературних конкурсів.

Символічно, що гурток «Барви
мови» почав свою роботу саме напри-
кінці зими, коли кожний з нас так че-
кає на весну, яка ось-ось постукає у
двері. А ця пора завжди пов’язана з ро-
мантичними настроями, пробуджен-
ням сподівань та мрій, очікуванням чо-
гось прекрасного.

Запрошуємо на наші зустрічі, які
проходять кожну середу о 15:00 у
Центрі студентської творчості, вул.
Пастера, 2.

Тетяна МИСЕЧКО

На фото: На засіданні гуртка «Бар-
ви мови».


