
На засіданні Вченої ради ОНМедУ,
яке відбулося 10 червня, розглядалося
шість питань, серед них першим було
розглянуто питання про підсумки скла-
дання іспиту Крок-2 та про стан підго-
товки до ЄДКІ, з яким виступила в. о.
проректора з науково-педагогічної ро-
боти д. мед. н., проф. І. П. Шмакова.

Крок-2 студенти складали 21 трав-
ня. Серед медичних вишів за кількістю
студентів наш університет посів третє
місце. Приємно відзначити, що у нас
показники виявилися кращими, ніж у
багатьох інших навчальних медзакла-
дах України. Відзначилися високими
показниками студенти МФ-1 та МФ-
2, трошки нижчі — у МФ-3.

Проте виникло багато запитань до
самих тестів. Тести з Центру тестуван-
ня та МОЗ відрізнялись від тестів ми-
нулих років. Студенти висловлювали
свої зауваження та побажання з цього
питання. Тому на другий день після
складання тестів ми зібралися спільно
із завкафедрами та попросили зроби-
ти експертну оцінку тестів, які були
надані студентам. Після ретельного
аналізу виявилося, що певна частина їх
була складена некоректно, не відпові-
дала навчальній програмі, зустрічали-
ся тести, які були перевантажені питан-
нями, в багатьох — взагалі була від-
сутня правильна відповідь або було
різне трактування представлених да-
них. Ці зауваження стосуються тера-
певтичного, педіатричного, хірургіч-

ного напрямів. Багатьом студентам
було замало часу для відповіді. Отож,
необхідна велика робота на кафедрах,
де готують студентів до складання
Крок-2, відзначила І. П. Шмакова.

Тому нарада завідувачів випускаю-
чих кафедр вважає за необхідне звер-
нутися до Центру тестування МОЗ Ук-
раїни з пропозицією надання відкрито-
го доступу до загальної бази тестів.
Доцільною є підготовка підручників
на підставі тестової бази Крок-2 за ос-
новними розділами медицини.

Усі тести потребують обов’язково-
го перегляду та доопрацювання про-
відними фахівцями з усіх медичних
вишів України.

За новими правилами, встановлени-
ми Центром тестування МОЗ для дер-
жавного іспиту Крок-1, у кожного сту-
дента повинен бути в наявності ноут-
бук, отож, необхідна допомога кафедр
— передати кафедральні ноутбуки для
технічного обслуговування та викори-
стання під час проведення іспиту.

Проректор з науково-педагогічної
роботи (міжнародної) професор В. Г.
Марічереда розповіла про роботу
новоствореного Центру проведення
ОСКІ.

Подібного центру, в такому комп-
лексі та форматі, з такою матеріально-
технічною базою, немає в Україні.

Наприкінці засідання т. в. о. ректо-
ра професор Ю. В. Сухін доповів про
фінансовий стан ОНМедУ.

Насамперед, Юрій Віталійович ви-
словив вдячність колективу, який від-
стоював від рейдерів нашу alma mater
під час численних спроб захоплення
будівлі ректорату, всім тим, хто стояли
під обласним відділенням Державного
казначейства України, щоб змусити
його керівництво виконати рішення
суду і виплатити співробітникам за-
роблені за п’ять місяців кошти, а сту-
дентам — стипендії.

Юрій Віталійович наголосив, що
незважаючи на те, що зарплати спів-
робітникам вже виплачені і майже всі

ПРО НОВИЙ ЦЕНТР, ТЕСТИ
ТА ФІНАНСОВИЙ СТАН

Вчена рада 
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студенти отримали стипендії, з боку
обласного відділення Держказначей-
ства продовжується блокування вип-
лат боргів за комунальні послуги, не
фінансується закупівля медикаментів,
обладнання та проведення ремонтів.

Керівництво ОНМедУ разом з юри-
дичною службою продовжують робо-
ту з вирішення цих питань законними
способами і сподівається на подальшу
підтримку всього колективу в боротьбі
за конституційні права.

Не дивлячись на важкі обставини,
колектив ОНМедУ не припиняв робо-
ту, виявив мужність та патріотизм по
відношенню до університету і своїх
обов’язків. Життя триває, необхідно
подати заявки на 2020 рік на оснащен-
ня та функціонування підрозділів уні-
верситету, а також на преміювання
співробітників, які особливо відзначи-
лись у роботі.

ВЕЛИЧНА ДАТА
Дорогі колеги, студенти, випускни-

ки 2019 року!
Сьогодні наш університет відзначає

історичну подію — ювілейний 100-й
випуск молодих спеціалістів. Це дуже
красива дата, яку всі ми осмислюємо
в своєму серці.

За роки незалежної України наш
університет перетворився в один з про-
відних медичних закладів IV рівня ак-
редитації і став членом Міжнародної
та Європейської асоціацій універси-
тетів, в якому рівень навчання сту-
дентів та підготовки фахівців набли-
жені до світових стандартів.

Навчають студентів викладачі най-
вищого рівня. Серед них — академіки
державних і галузевих академій, члени
іноземних академій, заслужені діячі
науки і техніки, заслужені лікарі й пра-
цівники освіти, лауреати державних та
престижних міжнародних премій.

В ОНМедУ є все для успішного на-
вчання студентів. Це і сучасна матері-
ально-технічна база для навчання, на-
укової та лікувально-діагностичної
роботи, що сприяє впровадженню в
навчальний процес та лікувальну

практику новітніх досягнень медичної
науки. За останні роки створені уні-
кальні науково-лікувальні підрозділи
університету: власні стоматологічна та
багатопрофільна університетська клі-
ніки, НДІ молекулярно-генетичної та
клітинної медицини, НДІ клінічної біо-
фізики.

В останні роки було створено елек-
тронну бібліотеку, відкрито Симуля-
ційний центр, у навчальний процес
впроваджено тестування, дистанційні
методи навчання, незалежну систему
експертної оцінки знань, іспити Крок-1,
Крок-2, Крок-3. Все це спрямовано на
те, щоб зі стін славетного вишу, якому
у 2020 році виповниться 120 років, ви-
ходили молоді фахівці, підготовлені на
найвищому рівні європейських вимог.

Університет пишається випускника-
ми минулих років, такими як академік
О. О. Богомолець, професори О. І. Ге-
шелін, С. Ю. Кальфа, Л. К. Коровиць-
кий, А. І. Скроцький, академіки Б. Я.
Резнік, В. М. Запорожан, професори
В. Й. Кресюн, Ю. І. Карпенко,
В. Д. Драгомирецький, В. В. Грубнік,
Ю. В. Грубнік, С. О. Гешелін, В. Ф. Вен-

гер, Б. С. Запорожченко, О. В. Зубарен-
ко, Ф. І. Костєв та багатьма іншими.

Отож, молодому поколінню є на кого
рівнятись, є з кого брати приклад! І я
впевнений, що нинішні вихованці
ОНМедУ будуть серед тих, хто прослав-
лятиме нашу alma mater самовідданою
працею і науковими досягненнями. Се-
ред молодого покоління лікарів обов’-
язково будуть і видатні вчені, і органі-
затори медицини, і лікарі з великої літе-
ри. А іноземні студенти гідно пронесуть
через роки звання випускників
ОНМедУ у багатьох країнах світу.

Щиро вітаю всіх, кому пощастило
стати випускниками  історичного
100-го випуску! Впевнений, що обра-
ний вами шлях буде цілеспрямованим,
активним та успішним у благородній
справі збереження здоров’я пацієнтів
та надання медичної допомоги тим,
хто її потребує.

Ми вам віримо, ми на вас покладає-
мося!

Щастя вам на обраному шляху!

Юрій СУХІН,
т. в. о. ректора ОНМедУ, професор

ВИПУСКНИКИ 2019-ГО
Редакція «Пульсу» поцікавилася в дека-

натах усіх факультетів, скільки вони мають
випускників ювілейного випуску. Ось ці дані.

МФ-1: усього 222 випускники, серед
них з червоними дипломами — 10.

МФ-2: усього — 254, з червоними дип-
ломами — 11.

МФ-3: всього — 183, з червоними дип-
ломами — 3.

Стоматологічний : 134 випускники , з
червоним дипломом — 1.

Фармацевтичний: 46 випускників (фар-
мація).

Міжнародний :  лікувальна  справа  —
408; фармацевти — 14; стоматологи —
64, з червоними дипломами — 3.
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З 3 по 11 червня 2019 року в Одеському національ-
ному медичному університеті проходила атестація ви-
пускників фармацевтичного та міжнародного факуль-
тетів денної форми навчання.

Завжди приємно відзначати, що у ко-
лективі, де ти працюєш, колеги — все-
бічно обдаровані люди, які досягають
значних успіхів не тільки на своїй про-
фесійній ниві, а й в інших сферах життя.
До таких людей належить і професор,
завкафедри гігієни та медичної екології
Володимир Бабієнко. Він не тільки вче-
ний з ім’ям — доктор медичних наук,
професор, а ще й митець, заслужений ху-
дожник України, член Національної
спілки художників України. А ще й —
письменник!

Батько В. В. Бабієнка — Володимир
Андрійович усе життя працював учите-
лем математики та інформатики в селі
Долинське Одеської області, заслужений
учитель України.

У рамках XX Всеукраїнської вистав-
ки-форуму «Українська книга на Оде-
щині» в Одеській національній науковій
бібліотеці пройшла презентація книжки
Володимира Андрійовича Бабієнка і
його сина Володимира Володимировича
Бабієнка — «На Українї є село Долинсь-
ке: поезія; Шлях до мільйона: проза».

Обговорюючи нове видання, учасники
презентації поділилися думками про особ-
ливості літературної творчості людей, для
яких слово не є професією, але яких праг-
нення реалізувати себе вивело за межі
власних професійних інтересів. Саме таки-
ми є автори презентованої книжки.

Творча особистість відчуває постійну
потребу в самовираженні, яка спонукає
представників багатьох спеціальностей
долучатися до живопису, поезії, прози та
публіцистики. В одному з інтерв’ю Воло-
димир Володимирович Бабієнко сказав:
«Мистецтво — світле явище в моєму
житті. Це — моє самовираження».

Авторів щиро вітали з виходом книж-
ки. Прозвучали вітання від члена Націо-
нальної спілки художників України Гали-
ни Лекарєвої-Нікітіної.

Серед гостей презентації були канди-
дат історичних наук Сергій Боган, керів-
ник Одеського міського центру здоров’я
Володимир Михайленко та інші. На захід
також завітали науковці, художники,
гості XX виставки-форуму «Українська
книга на Одещині», читачі бібліотеки,
взагалі всі небайдужі до історії свого
краю одесити.

Із сайту ОННБ
На фото: батько і син Бабієнки.

Наші в мистецтві 

«ЦЕ — МОЄ
САМОВИРАЖЕННЯ»Äî ñâÿòêóâàííÿ 100-ãî âèïóñêó ñòóäåíò³â

ВЕЛИЧНА ДАТА

Підписано до друку 21.06.2019 р. Тираж: 500.
Зам. 2092. Надруковано у видавництві ОНМедУ.
65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.

Засновник  і видавець — Одеський національний медичний університет.
Адреса редакції: 65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.
Свідоцтво про реєстрацію: ОД № 375 від 19 липня 1996 р.

Редактор випуску О. В. Людвік,
відповідальні секретарі А. В. Попов,

Р. В. Мерешко

До випускової атестації були допущені 46 вітчиз-
няних і 11 іноземних студентів. Під час атестації
відбувся захист дипломних робіт, метою підготовки
яких є розширення, систематизація та закріплення
теоретичних знань, одержаних під час навчання в
університеті, набуття навичок самостійного вирішен-
ня науково-дослідних і практичних завдань у галузі
фармації. До захисту дипломних робіт були допу-
щені 16 студентів фармацевтичного факультету, які
в період навчання в університеті виявили інтерес до
наукової роботи, були активними членами наукових

МОЛОДІ ФАРМАЦЕВТИ ДО РОБОТИ ГОТОВІ
гуртків на кафедрі загальної та клінічної фармако-
логії, фармакогнозії, організації та економіки фар-
мації, технології ліків і фармацевтичної хімії, брали
участь у наукових конференціях студентів і молодих
вчених.

Випускники університету продемонстрували доб-
ру теоретичну підготовку і засвоєння практичних на-
вичок з клінічної фармації, фармакогнозії, фармацев-
тичної хімії, управління та економіки фармації та
технології ліків, що відповідає вимогам освітньо-ква-
ліфікаційної характеристики за спеціальністю «Фар-
мація».

В. Ю. АНІСІМОВ,
доцент, декан фармацевтичного факультету

ОНМедУ

Батьківщина випускника 5-го кур-
су міжнародного факультету Такхарі
Навраза — Афганістан. У 2002 році
його сім’я переїхала до Швеції, де Так-
харі отримав технічну освіту.

Не завжди можна зрозуміти одразу
своє справжнє покликання. Часто бу-
ває так, що воно відкривається лише зго-
дом. І добре, що у 2013 році Такхарі при-
їхав до Одеси і вступив до ОНМедУ.
Стимулом для нього було те, що він

В ОДЕСІ Я БУВ, ЯК УДОМА
Одеси, а море стало моєю любов’ю!
Буду сумувати за Одесою.

Такхарі Навраз вважає, що
структура навчання в ОНМедУ іде-
альна для отримання глибоких тео-
ретичних і практичних знань.

— Ми дуже вдячні кожному вик-
ладачу міжнародного факультету,
які так багато зробили для нас — і
навчали, і виховували, і турбували-
ся, щоб нам було комфортно вчити-
ся. Особлива наша подяка — співро-
бітникам деканату за те, що вони
робили все для нашого успішного
навчання.

— Що ти тепер збираєшся робити?
— Після отримання диплому я

повернуся до Швеції, до моєї роди-
ни, і почну навчання в інтернатурі.
Досі не вирішив, яку спеціальність
краще обрати, адже мені подобаєть-
ся і терапевтична, і хірургічна сто-
матологія.

Роки навчання в Одесі назавжди
залишаться в моєму серці.

І. ВОЛОШКО
На фото: Такхарі Навраз

зрозумів, що хоче через професію ліка-
ря бути потрібним людям. А стомато-
логія прийшлася до душі тому, що
вона є не тільки наукою, а й справжнім
мистецтвом краси. Лікар не тільки
приборкує зубний біль — йому під-
владно змінити вигляд людини на кра-
ще, подарувати голівудську посмішку,
зробити молодшим, а значить — ус-
пішним!

— Мені дуже подобається, що така
зміна в людині може відбутися завдя-
ки моїм знанням і вмінням, — каже
Такхарі.

— Що тобі найбільше запам’ятало-
ся з років навчання?

— Дуже подобалася наша група, у
якій я був старостою: у ній вчилися сту-
денти майже з десяти країн світу! І всі
ми дружили, допомагали один одному.
Під час навчання я побував у столиці
України — Києві, а також у Львові, де
брав участь у міжнародній студентській
конференції зі стоматології.

Я в захваті від Одеси — чудового
міста, у якому я ніколи не відчував себе
гостем, іноземцем! Я був тут, як удо-
ма! Подобається архітектура, історія

— П’ять років промайнули дуже
швидко! І тепер кожен з нас згадує,

Нині п’ятий, випускний курс стома-
тологічного факультету закінчив Ста-
ніслав Адамів. Він був старостою кур-
су, а це — численні і непрості обов’яз-
ки, з якими він успішно справлявся. Ми
попросили його пригадати, яким було
навчання в ОНМедУ, і розповісти про
подальші плани.

ПРОДОВЖУВАЧ СІМЕЙНОЇ ДИНАСТІЇ
аналізує все, що було протягом на-
вчання. Попереду — хвилююча мить
вручення дипломів.

Наш курс, 132 студенти, був на фа-
культеті дуже сильним і дружним. Про
це свідчить хоча б те, що найскладніший
іспит «Крок-2» здали у нас майже всі!

Стас із родини лікарів-стоматологів.
Від батьків він перейняв схильність до
медицини. А пересвідчився, що стома-
тологія — саме його покликання, тільки
на третьому курсі, коли почалося ви-
вчення спеціальних предметів.

Під час навчання його було направ-
лено від університету по програмі об-
міну до Словакії, в одну з приватних
клінік міста Чадце. Там майбутній фа-
хівець знайомився з організацією ро-
боти клініки, спостерігав за тим, як
проходить лікування пацієнтів, та й
сам асистував під час прийому.

За допомогою свого батька Стас
оволодів секретами майстерності зуб-
ного техніка і може протезувати.

Тепер він, як і всі інші випускни-
ки, збирається вступати до інтерна-
тури.

— Хочу бути ортопедом, — роз-
повідає про свої плани Стас. —
А потім — працювати у державно-
му медичному закладі, набиратися
досвіду та, звісно, авторитету як
лікар.

Увесь наш випускний курс щиро
вдячний нашим дорогим виклада-
чам, які були з нами протягом п’яти
років. Особливо вдячні співробітни-
кам деканату — за підтримку й
організацію регулярних заходів з
написання тестів у тестовому цент-
рі. Це нам дуже допомогло здати
Крок-2. І з моїми словами, впевне-
ний, згодний увесь курс.

Хочу побажати всім випускни-
кам — нехай у вас все збудеться!
Нехай усе наступне життя вас супро-
воджує бажання жити красиво й ак-
тивно і цілеспрямовано йти до своєї
мети!

Не забувайте роки навчання,
нашу дружбу та взаємну підтримку!

О. ПОДОЛЬСЬКА
На фото: Станіслав Адамів


