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Видається з травня 1997 року

ПІДСУМКИ ЛІТА
Добігло кінця літо — важка пора в будь-якому виші, коли
молодь, тілько-но отримавши середню освіту, прагне до вищої.
До нашого університету вступили юнаки і дівчата, щоб здобути омріяну професію лікаря. Через кілька днів для них пролунає перший дзвоник... А поки ми ведемо бесіду з відповідальним секретарем приймальної комісії ОНМедУ доцентом Г. Ф.
Степановим.
— Геннадію Федоровичу,
розкажіть, будь ласка, як
пройшла нинішня вступна
кампанія.
— У досить напруженій
атмосфері, адже останні зміни
до загальнодержавних Умов
прийому були видані 30 червня 2017 р. Це змусило нас
терміново розробити доповнення та зміни до Правил
прийому до ОНМедУ. Вони
були затверджені на Вченій
раді університету 11 липня, а
наступного дня, 12 липня, о
8.00 розпочався прийом документів.
Ми приймали сертифікати
ЗНО 2016–2017 років, як це і
було передбачено Умовами
прийому. Певні категорії осіб
мали право подавати документи в паперовому вигляді.
Це, по-перше, ті, хто мав право на вступ за результатами
іспитів; по-друге, абітурієнти,
які мали право на співбесіду;
по-третє, ті, хто вступав за
так званою «квотою один»
(поза конкурсом).
За наказом МОЗ України
від 13.07.2017 р., нашим державним замовником, ОНМедУ
була виділена відповідна
кількість місць державного замовлення за двома спеціальностями: «медицина» (400
місць) та «стоматологія» (4
місця).
Відповідно до Правил
прийому, за «квотою один»
наш університет виділив 20
місць за спеціальністю «медицина» та одне місце за спеціальністю «стоматологія», що
становило 5 % від максимального обсягу державного замовлення.
— Які ж підсумки вступної
кампанії?
— На місця державного
замовлення зі спеціальності
«медицина» було рекомендовано 400 осіб, на спеціальність «стоматологія» — 2
(одна особа за «квотою один»
і одна — за загальним конкурсом). Причому на спеціальність «медицина» 398 було
рекомендовано за загальним
конкурсом і 2 — за «квотою
один». До «квоти один» як на
спеціальність «медицина», так
і на «стоматологію» увійшли
діти-сироти. З інших категорій
вступників, які б мали на це
право, до нашої приймальної
комісії заяв не було подано.
Таким чином, станом на
7 серпня до 12.00 на спеціальність «медицина» за держзамовленням було зараховано

330 осіб, з яких 2 — за «квотою один» і на «стоматологію» — 2 особи, одна за «квотою один», одна — за загальним конкурсом.
— Чому було рекомендовано 400, а зараховано всього
330?
— 70 осіб не надали у встановлений термін оригінали
документів, які визначені Умовами прийому, тому вони і не
були зараховані. Таким чином, 70 місць залишилося вакантними.
Після цього 7 серпня була
оприлюднена рекомендація
щодо зарахування на всі спеціальності, які передбачені
Правилами прийому за контрактом, і 14 серпня були видані накази про зарахування
за контрактною формою навчання.
— Скільки абітурієнтів
потрапили на контракт?
На «медицину» — 142, на
«стоматологію» — 70, на
«фармацію, денна форма» —
59, на «фармацію, заочна
форма» — 22 (1-й курс), на
«психологію, рівень бакалавра» — 28, на «психологію, заочна форма» — 3.
На другий курс за фаховими вступними випробуваннями зараховані на «медицину» — 142, на «стоматологію»
— 33, на «фармацію, денна
форма» — 4, «фармацію, заочна форма» — 130, «психологію, денна форма, рівень магістра» — 16, на «психологію,
заочна форма» — 17.
Правилами
прийому
(п. 10.3) та Умовами прийому
(п. 3 розд. 11) була передбачена послідовність переведення
певних категорій осіб, які були зараховані за контрактом,
але мали право на переведення на вакантні місця державного замовлення. Із цієї категорії осіб у передбаченій послідовності було переведено 4
особи на місця держзамовлення, конкурсний бал яких не
був більшим ніж 10 від мінімального конкурсного бала
останнього рекомендованого
на місця держзамовлення.
— Якими ж були прохідні
бали?
— За «квотою один» на
спеціальність «медицина» —
154,782; «стоматологія» —
181,446. На державну форму
— «медицина» — 168,822;
«стоматологія» — 199,447. І,
нарешті, на контракт: «медицина» — 140,390; «стоматологія» — 139,885.

— Чим відрізняється цьогорічна вступна кампанія від
минулорічной?
— По-перше, строки прийому документів були більш
стислими. Не було цільового
прийому; впроваджена електронна форма подачі документів не тільки на денну, а й
на заочну форму. Зменшена
можливість подачі числа заяв
на кількість спеціальностей за
держзамовленням. Абітурієнти могли подавати лише до 9
заяв не більше ніж за чотирма
спеціальностями, на які передбачений прийом за держзамовленням. Проте за контрактом ця кількість не обмежувалася.
Однією з особливостей було й те, що в цьому році ми
приймали сертифікати не тільки 2017-го, а й 2016 р. Порівняно з минулими роками
остаточний конкурсний бал
балансувався на регіональний, галузевий та сільський
коефіцієнти. Регіональний коефіцієнт для нашого регіону
дорівнював 1,01; сільський —
1,02. Це дало можливість
вступникам з сільської місцевості, які здобули повну загальну середню освіту у
сільських школах, отримати
більший конкурсний бал і бути
зарахованими на бюджет.
Крім того, у цьому році на
«стоматологію» піднято мінімальний конкурсний бал за
кожним предметом з 125 до
130. Таким чином, у цьому
році і на «медицину», і на
«стоматологію» мінімальний
конкурсний бал, з яким допускались абітурієнти до
участі в конкурсі, становив
130 балів з кожного предмета.
— Напевно, нині, як і в минулому році, величезну роль
відіграла профорієнтаційна
робота з випускниками шкіл
та медучилищ?
— Безперечно. Ця робота
ведеться протягом всього навчального року і відповідає
за неї д. мед. н. проф. К. В.
Аймедов. Охоплені профорієнтаційним вихованням були
найближчі області — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська та Черкаська. 23 грудня 2016 р. в
ОНМедУ пройшов День відкритих дверей. Було багато
інформації про університет у
пресі та на телебаченні. Про
професію ліаря і навчання в
університеті розповідали проректор з науково-педагогічної
роботи проф. Ю. І. Бажора і
декан фармацевтичного факультету доц. В. Ю. Анісімов.
Закінчилася вступна кампанія, абітурієнти стали першокурсниками. Щиро вітаємо
молоде поповнення!
Бесіду вела
О. ПОДОЛЬСЬКА
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ПОЗДОРОВЛЯЄМО!
Указом Президента України № 162/2017 від
15.06.2017 р. за значний особистий внесок у розвиток
вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги та високу професійну майстерність присвоєне звання «Заслужений лікар
України»:
— Євчеву Федору Дмитровичу — професору кафедри оториноларингології;
— Кресюн Наталії Валентинівні — головному лікарю Офтальмологічного центру (Університетська клініка), професору кафедри офтальмології;
— Ткаченку Олександру Івановичу — професору
кафедри хірургії № 1.

МИХАЙЛО КАШТАЛЬЯН —
КРАЩИЙ ЛІКАР
УКРАЇНИ
Звання кращого лікаря
України з врученням ордена Святого цілителя Пантелеймона нещодавно присвоєне завідувачу кафедри
загальної хірургії та військової медицини Одеського
національного медичного
університету, професору
Михайлу Арсенійовичу
Каштальяну.
3 серпня у Києві в Національній філармонії України
пройшла урочиста церемонія
нагородження медиків відзнакою за професіоналізм та милосердя, які вони повсякденно
виявляють у своїй роботі.
До столиці приїхали понад 100 номінантів з різних
куточків України.
Найкращого лікаря обирало журі, у складі якого були присутні такі особистості,
як патріарх Філарет, екс-президент України Л. Кравчук,
народний депутат О. Богомолець, ректори медуніверситетів. Голосування було таємним.
Почесне звання найкращого лікаря України отримав
завідувач кафедри загальної
хірургії та військової медицини Одеського національного
медичного університету, професор Михайло Каштальян.
За його плечима — 30 років
офіцерської служби, тисячі
врятованих життів. З початку
воєнних дій на Сході Михайло Арсенійович керував роз-

гортанням військових шпиталів, оперував тяжких поранених.
М. А. Каштальян першим
в польових умовах почав проводити ендоскопічні операції.
У 2014 р. під Іловайськом його
шпиталь приймав за день понад 100 поранених бійців.
Орден Святого цілителя
Пантелеймона вручив найкращому лікареві патріарх
Філарет. Цей орден був заснований ще у 2009 р., а з 2017 р.
вважається найвищою нагородою для медиків за поєднання таких якостей, як професіоналізм та милосердя. Нагорода підтримується усіма
християнськими церквами України та НАМН України.
— Я щаслива людина,
адже займаюся тим, що люблю, без чого не уявляю свого
життя, тим, що приносить користь нашій державі, — відзначив М. А. Каштальян.
Вітаємо лікаря, вченого,
наставника молодих спеціалістів з нагородою!
О. ЧАЙКІНА

З НОВИМ НАВЧАЛЬНИМ РОКОМ!

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА ВАСТЬЯНОВА

18 липня 2017 року зав. кафедри
загальної та клінічної патофізіології
проф. Р. С. Вастьянов відзначив своє
50-річчя.
Руслан Сергійович народився в
Одесі. Після закінчення середньої школи із золотою медаллю вступив до
Одеського медичного інституту
ім. М. І. Пирогова. Відслуживши у
лавах Збройних Сил, знову повернувся до навчання. І вже з третього
курсу його по-справжньому захопила наука. Руслан Вастьянов стає активним членом наукового гуртка при
кафедрі патологічної фізіології, яким
керував проф. О. А. Шандра.
То були чудові роки, сповнені
натхнення, ентузіазму, захоплення
навчанням, перші кроки у науці і
таке цікаве студентське життя! Руслан
Вастьянов був обраний заступником
секретаря комітету комсомолу лікувального факультету № 2, брав
участь у підготовці різноманітних заходів, серед яких — Дні факультету,
іскрометні конкурси КВК та багато
інших, які досі пам’ятають студенти
80–90-х років.
Проте найголовнішим були дослідження. Вастьянов увійшов до наукової групи, яку створило керівництво
університету для здібних студентів. В
лабораторії кафедри нормальної фізіології проходили інтенсивні дослідження нейротропних ефектів низки ней-

ропептидів, особливостей їх внутрішньомозкового введення, з’ясування
патогенетичних механізмів судомного
синдрому.
Завдяки мудрому керівництву
проф. О. А. Шандри, наставництву
д. мед. н. Л. С. Годлевського та теплому відношенню акад. АМН СРСР
Г. М. Крижановського, отримані результати досліджень були представлені
у кандидатській дисертації, яку аспірант Вастьянов успішно захистив у
1993 році у провідному НДІ загальної
патології та патофізіології у Москві.

Успішними були і всі наступні
роки, що підтверджувало правильність обраного ним життєвого шляху:
перша премія та диплом НАН України серед молодих вчених (1996), стипендія Кабінету Міністрів України
для молодих обдарованих вчених
(1998), участь у проекті Корнельського університету (США) «Зальцбургські медичні семінари» за темою «Неврологія» (1997).
У складі наукового колективу
Р. С. Вастьянов виконував експериментальні дослідження в рамках проектів “Open Health Society” ІНТАС
(1999–2000) та Євросоюзу (2005–
2007). Під час зарубіжного стажування Руслан Сергійович працював в італійських нейрофізіологічних лабораторіях Парми та Феррари під керівництвом всесвітньо відомих вчених — професорів Дж. Ріццолатті і Л. Фадиги.
У 2013 році Р. С. Вастьянов захистив у рідному університеті докторську дисертацію. Наступного року він
був обраний за конкурсом на посаду
професора кафедри фізіології, а у вересні 2015-го очолив кафедру загальної та клінічної патофізіології ім. проф.
В. В. Підвисоцького. З квітня 2015 року Руслан Сергійович був призначений вченим секретарем університету.
У своїх наукових працях проф.
Р. С. Вастьянов розвиває концепцію
клінічної патофізіології, яка отримала

підтримку професорів А. І. Гоженка і
О. В. Атамана. Разом із проф. О. М.
Стояновим був запроваджений цикл
експериментально-клінічних спостережень з вивчення патогенезу та патогенетично зумовленої терапії низки
неврологічних захворювань.
Р. С. Вастьянов є співавтором першого національного підручника з
фізіології англійською мовою та підручника з патологічної фізіології —
теж англійською. Автор 307 публікацій та 11 патентів СРСР і України.
Успішно керує аспірантами, які працюють над кандидатськими дисертаціями.
Попри велику завантаженість Руслан Сергійович завжди позитивно
налаштований до будь-якої людини,
уважний та коректний з колегами і
студентами, завжди відкритий для
спілкування і радо підтримує нові ідеї.
Для нас, його колег, дуже важлива підтримка з боку зав. кафедри в
усіх наших починаннях та пропозиціях. Саме завдяки цьому на кафедрі
завжди цікаве життя, спілкування,
обговорення проблем, активна робота зі студентами.
Дорогий Руслане Сергійовичу! Від
усього серця вітаємо Вас із прекрасною датою! Усіх-усіх Вам життєвих
гараздів! Розумних учнів, нових відкриттів, плідної праці та добробуту.
Колектив кафедри загальної
та клінічної патофізіології
На знімку: проф. Р. С. Вастьянов

Відлуння минулого літа

ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
Два національні одеські виші — медуніверситет та академія
харчових технологій домовилися про спільну діяльність
7 липня 2017 року був підписаний
договір про співпрацю між цими двома провідними вишами з питань здорового харчування. Це одна з найвагоміших складових повноцінного
життя та здоров’я людини. Проте
нині погіршення в усьому світі екологічного стану навколишнього середовища, величезні проблеми з якісними
продуктами потребують вкрай рішучих дій. Медики та фахівці відповідної галузі — ось хто повинен взяти на
себе відповідальність за повноцінне
харчування, а відтак — і за здоров’я
нинішнього та прийдешніх поколінь.
Ось чому таке важливе значення
має проект, яким займатимуться медики разом зі спеціалістами харчової
галузі. Як було зазначено, обидва

заклади ніколи не були настільки готові до спільної взаємодії, як нині. Договір, який підписали ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан і ректор
ОНАХТ проф. Б. В. Єгоров, передбачає створення двох консультаційних
центрів на територіях навчальних
закладів.
Вчені ОНМедУ оцінюватимуть
стан хворих та надаватимуть відповідні поради щодо їх харчування.
У свою чергу, вчені ОНАХТ консультуватимуть щодо раціонів харчування та якості продуктів.
Співпраця передбачає відкриття
найближчим часом «Одеського медичного центру здорового харчування».
Ю. КВІТКО

ВИПУСК У ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ

На останньому в 2016/2017 навчальному році засіданні Вченої Ради відбулося затвердження випуску лікарів
та провізорів. Про це доповів ректор
ОНМедУ академік В. М. Запорожан.
На підставі наказу МОЗ України
про проведення випускних іспитів та
відповідно рішенням екзаменаційних
комісій ОНМедУ, 591 випускнику, які
повністю виконали всі вимоги освітньо-професійної програми повної медичної освіти та успішно склали випускні іспити, була присвоєна кваліфікація спеціаліста.
Серед них: 349 — «лікувальники»,
65 — педіатри, 129 — стоматологи, 22
— практичні психологи, 26 — провізори.
Були випущені іноземні спеціалісти: 260 — «лікувальники», 6 — стоматологи, 2 — провізори.
На цьому ж засіданні Вченої Ради
відбулося затвердження кандидатур
випускників 2017 року на наукову
роботу, випускників клінординатури
— на навчання в аспірантурі, студентів — на отримання іменних стипендій.
Редактор випуску О. В. Людвік
Відповідальні секретарі
А. В. Попов, Р. В. Мерешко

Наші іменні стипендіати: стипендія
Президента — Валерія Здорикова,
Олександр Бєляєв (МФ-2); стипендія
Верховної Ради — Катерина Козуб
(МФ-3); стипендія мера — Дмитро
Валанцевич (МФ-1).
Вітаємо найкращих студентів!
В Одеському театрі музичної комедії ім. М. Водяного у цей день пройшов урочистий захід з нагоди випуску в ОНМедУ молодих спеціалістів.
Поздоровити випускників прибув
міський голова Геннадій Труханов.
Мер Одеси відзначив високий рівень
викладання в ОНМедУ та підкреслив, що сьогодні місто потребує кваліфікованих спеціалістів медичної галузі.
Зі свого боку ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан акцентуваав
увагу на ефективній взаємодії мерії,
міського департаменту охорони здоров’я з університетом, у тому числі,
що стосується розробленої одеськими
медиками програми «Здоров’я», яка
визнана однією з кращих в Україні,
а також впровадження нових підходів у медицині.

ЗАКЛАДЕНО
СТУДЕНТСЬКУ АЛЕЮ
Завершальним акордом минулого
навчального року стало відкриття поблизу головного корпусу ОНМедУ
Студентської алеї. Багато попрацювали задля втілення цієї ідеї в життя студенти міжнародного факультету, які провели тут чимало суботників.
На урочистому відкритті Студентської алеї ректор ОНМедУ акад.
В. М. Запорожан щиро подякував
студентам за роботу, за підтримку
доброї ініціативи.
Валерій Миколайович наголосив,
що студенти візьмуть алею під свою

опіку. Це буде, образно кажучи, алея,
яка веде до знань, до величного головного корпусу.
Не впізнати й протилежний бік
Ольгіївської, якраз навпроти головного корпусу. За сприяння мерії Одеси
тротуар тут приведений до ладу.
Студенти поклали квіти до пам’ятника Скорботній матері.
Від імені молодого покоління голова студради Валерія Здорикова подякувала усім, хто доклав зусиль до
створення краси навколишнього середовища.
Н. СЕРГІЄНКО

У студентській раді

ПЕРШОКУРСНИКИ —
ПІД ОПІКОЮ СТУДРАДИ
Новий склад студради, який навесні прийняв естафету від попереднього, активно взявся за роботу. А
справ завжди так багато, причому
літо не є виключенням, адже у цю гарячу пору у розпалі вступна кампанія.
Далеко не всі абітурієнти — одесити, багато хто приїхав на навчання
з інших регіонів України. Не дивно,
що в перші тижні їм важко зорієнтуватись і в університеті, і в місті. Отож
студрада бере новачків під свою опіку. На Фейсбуці та в інших соціальних мережах розміщуємо інформацію,
яка допоможе їм поступово включатися у навчальний процес. Це і відео
про розташування корпусів, аудиторій, і списки вступників, і графік
видачі підручників у бібліотеці, і
відповіді на питання, які найчастіше
ставлять першокурсники — тобто все
те, що може турбувати учорашніх
абітурієнтів. Саме тому багато роботи має очільник інформаційної комісії
студради Артем Авакимов. Керівник

соціально-побутової комісії Ярослав
Боєв займатиметься допомогою першокурсникам у поселенні до гуртожитків.
Кілька днів залишається до урочистого заходу — Посвяти у студенти.
Наразі активно готуємось до нього
разом з аматорами Центру “VITA”,
деканатами та студентським профкомом. А після цього — 2 вересня. Це не
тільки День народження Одеси і День
міста, але й день народження нашого
університету. Сподіваюся, що це свято також стане традиційним.
У вересні організуємо для першокурсників відвідини одеських театрів
та музеїв.
Студентське життя — багатогранне поняття, і дуже важливо з перших
днів зробити його приємним, яскравим і незабутнім. Студрада зробить
все належне, щоб так воно і було!
Валерія ЗДОРИКОВА,
голова студради ОНМедУ,
студентка 5 курсу МФ-2
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