IV. ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ТА ВИХОВНА РОБОТА
СТУДЕНТАМИ
Гуманітарна освіта та виховна робота, згідно Закону України "Про вищу
освіту" та "Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді",
поряд
з
навчально-методичною,
науково-дослідною
та
лікувальнопрофілактичною, є одним з основних напрямів діяльності Одеського
національного медичного університету (далі – ОНМедУ) та обов'язків науковопедагогічних 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 року деканам факультетів оголосити результати
інтегрованого рейтингу студентів 2-6 курсів.
2. Деканам факультетів до 01.09.2017 року призначити кураторів груп 1-го
курсу, оновити склад кураторів груп 2-3-го курсів, кураторів гуртожитків
університету, контролювати їх роботу протягом року. Завідувачам кафедр
врахувати в індивідуальному плані роботи викладачів курацію як організаційновиховну роботу обсягом до 300 годин.
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ПЕРЕЛІК
кафедр, відповідальних за курацію академічних груп
вітчизняних студентів 1-3 курсів ОНМедУ
Розподіл груп по кафедрах буде конкретизований розпорядженнями по
деканатам.
№
Відповідальна кафедра
Куратори
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.,
та медичної біології
Пашолок С.П.
3 Гістології, цитології та
Ляшевська О.О., Тодорова А.В.,
ембріології
4 Мікробіології, вірусології та
Радкевич К.В., Кагляк М.Д., Дубіна
імунології
А.В.
5 Пропедевтики внутрішніх
Серебрякова А.А., Тихончук Н.С.
хвороб та терапії
6 Загальної та клінічної
Кузьменко І.А., Бильський Д.В.
патологічної фізіології
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
Мацко О.М., Новіков В.П., Данилюк
медичної апаратури
О.Ю., Пономаренко А.І.
4 Загальної та клінічної
Тимчишин О.Л., Остапчук К.В.,
фармакології
Соколик О.П., Паніотова Г.П.
5 Фізичної реабілітації,
Бербега Т.М., Пархоменко М.В.,
спортивної медицини,
Афанасьєв С.І., Комар І.В.
фізичного виховання і
валеології
6 Пропедевтики педіатрії
Гурієнко К.О., Трухальська В.В.,
Черниш С.Б.
7 Загальної та військової хірургії Строганов П.В., Ільїна-Стогнієнко
В.Ю.
Медичний факультет №3
1 Медичної хімії
Грекова А.В., Мраян Н.В., Поплавська
Н.А., Давиденко В.Л.
2 Патологічної анатомії з
Чабан К.В., Ліщинковська Т.О.,
секційним курсом
Луковцева Е.А.,
3 Гігієни та медичної екології
Ганикіна С.О., Міхальчук Є.Л.,
Коболев Є.В.
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Професійних хвороб, клінічної
лабораторної та
функціональної діагностики
Загальної і клінічної
епідеміології та біобезпеки
Соціальної медицини,
громадського здоров’я та
медичного права
Психології

Шевченко Н.О., Прутіян Т.Л.
Гриценко К.С., Мельник О.А.
Василевська Н.С., Черкезян А.А.,
Бабєнко В.А.

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.
Медичний факультет №1
гуртожиток 1/1 (вул. Сергія Ядова, 4а, тел. 778-11-25)
комендант – Падалко Катерина Олексіївна,
вихователь – Панченко Олександр Євгенович
П
Відповідальна кафедра
Куратори
ов
ер
х
1 Офтальмології
ас. Гарбер І.А.
2 Мікробіології, вірусології та
ас. Костов О.Д.
імунології
3 Внутрішньої медицини №2
доц. Новіков С.А.
4 Внутрішньої медицини №2
ас. Ясинський В.Д.
5 Роботизованої та ендоскопічної
ас. Чернов М.М.
хірургії
6 Хірургія №2
клін.орд. Кравець К.В.
7 Хірургія №2
ас. Бондарець Д.А.
8 Анестезіології, інтенсивної терапії ас. Потапчук Ю.В.
з післядипломною підготовкою
9 Внутрішньої медицини №4
ас. 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
Козлов Ю.В.
курсом серцево-судинної патології
7 Травматології та ортопедії
Павличко Ю.Ю.
8 Неврології
Герцев В.М.
9 Хірургії №1
Дюжев О.С.
Медичний факультет №3
гуртожиток №4 (вул. Пішоновська, 1, тел. 732-34-19),
комендант – Бурляєва Алевтина Вадимівна,
1 За потреби можливе залучення до курації поверхів у деяких гуртожитках кафедр, підпорядкованих іншим факультетам.
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вихователь – Шейх Алі Дані Хусейнович,
Дерматології та венерології
Охтишкін М.Є.
Дитячих інфекційних хвороб
Целух В.А.
Дитячої хірургії
Павленко К.В.
Педіатрії №1
Селімханова Д.С.
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
Хірургічної стоматології
Іванченко С.В.
Терапевтичної стоматології
Бас О.А.
Ортодонтії
Павелко А.А.
Ортопедичної стоматології
Пащенко М.Є.
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
Технології ліків
Бєглая В.С.
Фармацевтичної хімії
Улізко І.В.
Фармакогнозії
Герасимюк Н.В.
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 вищепойменованих кафедр щодо курації поверхів
гуртожитків ОНМедУ спільно з деканатами та вихователями у гуртожитках.
5. Задля 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.
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 про проведену роботу. 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.
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10. Задля покращення 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. каф. фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного виховання і валеології д.мед.н., професор
Юшковська О.Г.).
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 (відповідальна – художній керівник
Центру студентської творчості С.О.Бичкова).
12. Для виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №
1556-VII, наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 р.
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді», з метою впровадження заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного 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 – завідувач кафедри суспільних наук, доцент Сікорська О.О.;
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 відзначенням державних і релігійних свят іноземних студентів;
проводити конкурси-огляди на кращий гуртожиток із 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,
завідувач кафедри іноземних мов, доцент Г.Г. Єрьомкіна ).
14. Сприяти поширенню волонтерського руху серед студентів згідно
«Положення про організацію волонтерського руху в Одеському національному
медичному університеті», що ухвалено на засіданні Вченої ради університету
(протокол №1 від 1 вересня 2016р.)

35

