
за період з березня по вересень 2017 року



 За результатами звітно-виборної 
конференції студентів ОНМедУ 23 березня 
2017 року  було обрано новий склад 
студентського самоврядування університету:

- Голова комісії з науково-дослідницької роботи – Наговіцин Олександр
- Голова комісії з навчально-виховної роботи – Кірчева Вікторія;
- Голова комісії з соціально-побутової роботи – Боєв Ярослав; 
- Голова комісії з санітарно-просвітницької роботи – Цевелева

Олександра;

- Голова комісії зі спортивно-оздоровчої роботи – Багіна Марина;

- Голова комісії з культурно-масової роботи – Ігнат’єва Вікторія;

- Голова комісії з інформаційної роботи – Авакімов Артем; 

- комісії з міжнародних зв’язків – Джеара Мохаммад;

- контрольно-ревізійної - Бурлака Максим, Скакун Наталія, Деревинський
Данило.

 ССУ працює згідно встановленого до 
«Положенням про студентське 

самоврядування в ОНМедУ» та «Плану 
роботи студентського самоврядування»



 Робота з 1 курсом;

 Виховна робота зі студентами, що мають 
велику кількість “Нб”;

 Виховання студентів згідно Концепції 
національно-патріотичного виховання;

 Виховання у студентів ОНМедУ основних 
принципів деонтології та медичної етики



 Інформування абітурієнтів та першокурсників на 
сторінках «Весник ОНМедУ» у соціальних мережах

 Проведення екскурсій для жителів інших міст та 
областей

 Проведення семінарів про структуру ССУ, 
університету



 Медико-патріотичні міжфакультетські 
змагання “Спортивний шпиталь” 22 травня 
2017 року.



 Концерт до Дня визволення 
Одеси від німецько-
фашистських окупантів 6 
квітня 2017 р.

 Покладення квітів на День 
пам'яті та примирення 5 
травня 2017 р.



 Проведення осінніх медико-патріотичних 
міжфакультетських змагань “Спортивний 
шпиталь” 21-22 жовтня для 1 курсу та 28-
29 жовтня для 2-6 курсів.

 Святкування дня української писемності та 
мови 9 листопада 2017 р. разом з 
кафедрою суспільних наук.

 Святкування річниці 411 військового 
шпиталя



 Просвітницька робота для школярів та 
викладацьких колективів Одеси:
на постійній основі проводяться лекції у 
школах, гімназіях, ліцеях та університетах 
міста.

 Разом із кафедрою фтізіопульмонології
було організовано масштабну акцію до “Дня
боротьби з туберкульозом”, у рамках якої 
було проведено більш ніж 15 лекцій для 
школярів з 7 по 11 класи, учнів коледжів та 
ліцеїв





 Проводяться також лекції на такі теми як 
ВІЛ/СНІД, Цукровий діабет, Онкопатологія, 
Вірусні гепатити, Щеплення, тощо.



 На даний час більш ніж 10 навчальних 
закладів міста звернулись до ОНМедУ із 
пропозицією проведення освітніх лекцій, 
семінарів для учнів/студентів.

 Складено план лекцій згідно якому 
щомісяця студенти будуть проводити 
повчальні лекції, семінари та мастеркласи 
приурочені до днів боротьби з актуальними 
інфекціями.



 24 травня 2017 року було проведено акцію 
“Тиждень донорства” під час якої більш ніж 
100 студентів ОНМедУ стали донорами 
крові.



 Акція “Тиждень донорства” щороку 
проводиться як студрадою університету, так 
і факультетів, багато студентів є постійними 
донорами при Обласній станції 
переливання крові та Обласній дитячій 
клінічній лікарні.



 25- 29 вересня студентська рада буде 
проводити “Тиждень донорства” і вперше 
студенти інших ВНЗ Одеси зможуть 
прийняти в ній участь.

 На даний момент свою участь підтвердили 
ОНУ ім. І.І. Мечнікова., ОНПУ, ОНАХТ, 
ОГАСА, ОНЕУ, ОНУ ЮА та триває реєстрація 
для студентів інших університетів.



 Окрім шкіл та університетів студенти також 
проводять пізнавальні лекції для літніх 
жителів міста у рамках роботи 
“Університету Третього Віку”. 



 Серед тем лекцій є не тільки поняття та 
лікування актуальних захворювань (Цукровий 
діабет, Артеріальна гіпертензія, тощо.) але і 
такі теми як “ЗМІ та медицина”, бесіди стосовно 
взаємодії лікаря та пацієнта.



 Студенти приймають участь у організації      
“Дня здоров’я” у ВНЗ м. Одеси, а також у 
щорічній акції “Тиждень добрих вчинків ” в 
рамках якої допомагають провести обстеження 
як молодого так и літнього населення Одеси



 Разом із профспілкою студентів та завідувачкою 
кафедри спортивної медицини, фізичної реабілітації, 
фізичного виховання та валеології професором Юшковською
О.Г. студрада прийняла участь у святі до Міжнародного Дня 
захисту Дітей для вихованців Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради.



 На даний час йде набір волонтерів для 
роботи з центром Хесед Шаарей Цион. 

 Продовження проведення благодійних 
акцій на міському рівні, залучення 
студентства та молоді м. Одеси до участі.

 Продовження роботи із Університетом 
третього віку



 Студентське самоврядування з року в рік надає 
допомогу Студентському Науковому Товариству та 
Товариству Молодих Вчених у проведенні науково-
практичній конференції «Сучасні теоретичні та 
практичні аспекти клінічної медицини».



 Цього року ССУ також приєдналось до 
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад з таких дисциплін як “фізіологія” 
та “інфекційні хвороби”.



 Проведення семінарів для заінтересованих 
у науковій діяльності студентів

 Співпраця з СНТ та ТМВ над програмами по 
покращенню якості наукових робіт, 
розширення можливостей для талановитих 
науковців.

 Продовження співпраці у організації 
конференцій, турнірів, олімпіад, конкурсів.



 На честь святкування Дня фізичної культури та спорту 12.09.2017 р. 
студенти ОНМедУ та колектив кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного виховання та валеології на чолі з
завідуючою кафедрою професором Юшковською Ольгою 
Геннадіївною прийняли участь у флешмобі.



 Активісти ССУ також прийняли участь у 
організації Odesa Half Marathon 25 червня 2017 
року, працювали над встановленням пунктів 
надання медичної допомоги для учасників.



 Регулярне проведення суботників на 
території університету та на території 
табору “Медик”

 Проведення конкурсу на “ Найкращу 
кімнату ” у гуртожитках.

 Допомога у поселенні для абітурієнтів, 
виховні бесіди для студентів, що мешкають 
у гуртожитках.



 Проведення конкурсу талантів студентів 
“Ми-неперевершені” 25 травня 2017 року.



 Проведення свята “Дня першокурсника” 
1.09.2017 р.



 Святкування “Дня Фармацевта”





 Святкування річниці 411 військового 
шпиталю;

 Проведення благодійних концертів

 Проведення святкування “Нового року”, 
“Дня всіх закоханих”, та ін. для студентів 
ОНМедУ

 Культурне виховання студентів: організація 
походів до музеїв, театрів, вистав.

 Участь у проведені флешмобів.





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


