
На передноворічному за-
сіданні з доповіддю «Підсум-
ки наукової діяльності та
підготовки науково-педаго-
гічних кадрів в університеті
за  2016 р.»  виступив прорек-
тор з науково-педагогічної
роботи, з. д. н. т України,
професор Ю. І. Бажора.

Заслухавши доповідь, Вче-
на рада констатувала, що у
2016 р. покращилася низка
показників наукової діяль-
ності. Виконувалися п’ять
НДР, які фінансувалися за
рахунок коштів загального
фонду Держбюджету. Плідно
здійснювалася підготовка
наукових кадрів на кафед-
рах, які очолюють професори
К. В. Аймедов, І. З. Гладчук,
В. В. Грубнік, О. О. Якимен-
ко, А. Г. Гулюк, Ф. І. Костєв,
В. Й. Кресюн, М. М. Лебе-
дюк, О. О. Тарабрін.

Значно збільшилася кіль-
кість публікацій у наукомет-
ричних виданнях і впрова-

джень результатів НДР у
практику охорони здоров’я
інших регіонів України,
відбувалася активна робота
СНТ і ТМВ (керівник профе-
сор О. Г. Юшковська). Про-
те є кафедри, на яких ще від-
сутні публікації в зарубіжних
і наукометричних виданнях,
показники цитування та пу-
блікацій у Scopus, індекс Хір-
ша, недостатньо ведеться під-
готовка науково-педагогіч-
них кадрів і резерву завка-
федр.

Із доповіддю про «Затвер-
дження плану антикорупцій-
них заходів на 2017 р.» висту-
пив голова Антикорупційно-
го комітету ОНМедУ, прорек-
тор з науково-педагогічної ро-
боти (з питань гуманітарної
освіти та виховання) к. м. н.
К. О. Талалаєв, у якій виклав
тези щодо протидії корупції.

Вчена рада схвалила план
антикорупційних заходів
ОНМедУ на 2017 р. Відпові-

30 січня виповнюється
70 років Аллі Іванівні ОЛІЙ-
НИК — лаборанту кафедри
пропедевтики педіатрії.

Алла Іванівна пов’язала
свою долю з Одеським медич-
ним інститутом ім. М. І. Пи-
рогова в далекому вже 1963 р.,
коли юною 16-річною дівчи-
ною почала працювати ла-
борантом на кафедрі педі-
атрії педіатричного факуль-
тету, якою тоді завідувала
професор В. І. Зузанова.

І всі ці роки Алла Іванів-
на працювала старанно і
добросовісно, відповідально
виконуючи всі доручення,
усю поточну роботу, яка є в
різноманітній, насиченій
діяльності кафедри. Вона по-
стійно знаходиться «в епі-
центрі» бурхливого, різнома-
нітного життя кафедри та Пе-
діатричної університетської
клініки, будучи вірним і доб-
росовісним помічником заві-
дувачів кафедри — профе-
сорів Т. М. Якименко, І. Л.
Бабія, О. О. Старець, Н. В.
Котової.

Алла Іванівна — душа
нашої кафедри: гарна, чарів-
на, вона випромінює добро
та оптимізм, є надійним дру-
гом і дуже порядною люди-
ною. Завжди доброзичлива,
чуйна, приваблива, тактов-
на. Її щиро люблять і пова-

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У Національному медич-
ному університеті ім. О. О.
Богомольця пройшов I Всеук-
раїнський медичний турнір, у
якому взяли участь 9 команд
з усієї країни. Одесити при-
везли до Alma mater перемо-
гу .

У фінал змагань вийшли
три команди: старшокурс-
ників і випускників ОНМедУ
—   «Когда так делаю, бо-
лит?»,  Сумського держуні-
верситету — «Букет Ріолана»
і   НМУ ім. О. О. Богомольця
— «ТАТА-бокс».

 Боротьба за титул пере-
можця була вкрай інтенсив-
ною, адже команди до само-
го фіналу мали фактично рів-
ний рахунок. І лише завдяки
злагодженій роботі, впевне-
ній грі, досвіду і рівноцінно-
му внеску кожного з учас-
ників представники ОНМедУ
з команди «Когда так делаю,
болит?» вибороли почесне
перше місце.

Переможців нагородили
сертифікатами, пульсокси-
метрами, ваучерами на прид-
бання літератури від видав-
ництва «Нова Книга». Та-
кож був наданий один грант
на безкоштовне відвідування
будь-якої конференції 2017 ро-
ку за організації Української
медичної асоціації.

За даними Центру сус-
пільного здоров’я Мінохоро-
ни здоров’я, станом на 1 квіт-
ня минулого року в країні
нараховувалося 128 455 ВІЛ-
позитивних осіб. Більшість
таких хворих взагалі ніде не
зареєстровані, оскільки вони
не бажають розголошувати
свій статус, тому реальні
цифри можуть бути значно
вищими.

Ми, майбутні лікарі, взя-
ли участь в акції, яка про-
йшла в ТРЦ «Рів’єра» у гі-
пермаркеті «Ашан», за під-
тримки компанії GIZ; ГО
«Молодіжний центр розвит-
ку» та «Клініки, дружньої до
молоді» (при міській студент-
ській поліклініці № 21).

Усім бажаючим було за-
пропоновано анонімне кон-
сультування та тестування
на ВІЛ, а також на гепатити
В, С і сифіліс. Серед студентів
багато хто хотів узяти участь
у цьому заході, проте кіль-
кість волонтерів була обмеже-
на до 20. Окрім п’яти- і шес-
тикурсників, в акції взяли
участь другокурсники 21-ї гру-
пи МФ-3, куратори якої —
співробітники кафедри за-
гальної та клінічної епідеміо-
логії та біобезпеки.

Студенти старанно готу-
валися: вчилися проводити
консультування та тестуван-
ня у відповідності з Наказом
МОЗ України № 415 від
19.08.2005 р., ознайомились
із чинним законодавством,
психологічними прийомами
до- та післятестового кон-
сультування на основі інтер-
активних методик, у тому
числі за допомогою відеома-
теріалів.

Готуючи рольові ігри про
різні життєві ситуації, ми
повною мірою усвідомили і

ДУША
КАФЕДРИ

зрозуміли, які почуття пере-
живає пацієнт, що очікує на
результати тестування, і сам
лікар, який повинен надати
йому або іншу інформацію.

Треба підкреслити, що
більшість відвідувачів з розу-
мінням підходили до наших
палаток із символікою «Не
дай СНІДу шансу». Студен-
ти розповідали їм про ВІЛ та
інші інфекції, які передаються
статевим шляхом, особливо
акцентували на тому, як
можна убезпечити себе від
потенційного зараження.

Відвідувачі уважно слуха-
ли інформацію про план реа-
лізації амбітної мети ООН
«90х90х90» з викорінення
ВІЛ-інфекції до 2030 р.: для
цього 90 % людей, які живуть
з ВІЛ, повинні знати про свій
статус; 90 % тих, хто знає
про це, повинні отримувати
лікування; у 90 % пацієнтів,
які знаходяться на лікуванні,
повинно бути не визначене
вірусне навантаження, тобто
максимальна ефективність від
лікування.

У подібних заходах сту-
денти ОНМедУ почали бра-
ти участь ще у 2014 р., коли
кафедра загальної та клі-
нічної епідеміології та біобез-
пеки, разом із громадськими
організаціями та студентами,
вперше провела такий захід.
Новаторський підхід і енту-
зіазм нашого викладача, до-
цента цієї кафедри М. В. Тве-
резовського, під керівницт-
вом завкафедри доцента М. І.
Голубятникова, привертають
увагу студентів до важливої
та актуальної проблеми.

У переддень заходу на ка-
федрі загальної та клінічної
епідеміології та біобезпеки
пройшла конференція, при-
свячена Всесвітньому дню бо-

ротьби зі СНІДом. Було про-
аналізовано епідситуацію із
захворюваністю в Україні та
Одеському регіоні. Учасники
конференції ознайомились із
сучасними нормами законо-
давства у сфері протидії ВІЛ/
СНІД. Студенти-волонтери
підготували сценки на тему
профілактичної роботи серед
населення.

1 грудня 2016 р. ми взяли
участь у загальноміському за-
ході, який пройшов в Одеській
міськраді. Співробітникам мерії
ми роздали буклети з про-
філактики ВІЛ/СНІД. У кожно-
му кабінеті нас зустрічало доб-
розичливе і уважне ставлення.

А ввечері на Думській
площі почався флешмоб
«Червона стрічка» — «Не
дай СНІДу шансу!». Ми за-
палили лампадки на знак
підтримки людей, які живуть
зі страшною хворобою, а та-
кож для вшанування пам’яті
тих, чиї життя забрав СНІД.

На Думській площі була
встановлена мобільна амбу-
латорія, де всі бажаючі могли
пройти безкоштовне анонім-
не тестування на ВІЛ.

Наша робота на цьому не
зупиняється. Ми і в подаль-
шому пропонуватимемо ви-
значення ВІЛ-статуса в різ-
них колективах, де буваємо,
— серед друзів, на студентсь-
ких заходах, під час роботи з
хворими в стаціонарах.

Студенти створили такий
девіз: «Нам потрібна ваша
участь, нам потрібна ваша
допомога, нам потрібна ваша
порада, яким чином об’єд-
натися та до 2030 р. вигнати
ВІЛ з нашої прекрасної пла-
нети Земля!»

Валерія ОВЧИННИК,
студентка 5-го курсу МФ-2

дальним призначено К. О.
Талалаєва, який має від-
звітувати на засіданні Вченої
ради у грудні 2017 р.

Перше в новому році засі-
дання Вченої ради пройшло
12 січня. За традицією, ректор
ОНМедУ академік НАМН
України, професор В. М. За-
порожан виступив зі звітом
про роботу за 2016 р. і плана-
ми розвитку університету на
рік 2017-й.

З доповіддю «Стан фінан-
сово-господарської діяльності
університету та перспективи
його покращання» виступив
проректор з адміністративно-
господарської та фінансової
роботи І. М. Пастернак.

Менеджер контролю систе-
ми якості університету Н. З.
Кадебська поінформувала про
затвердження кількох поло-
жень ОНМедУ: «Про наглядо-
ву раду», «Про консультатив-
ну раду» та «Про науково-
координаційну раду».

жають усі співробітники ка-
федри та Педіатричної клі-
ніки.

Першою людиною, з якою
зустрічаються студенти і
дізнаються про її ім’я та по-
батькові, на кафедрі є Алла
Іванівна. Наче турботлива
мати, вона намагається до-
помогти кожному студенту у
розв’язанні тієї чи іншої про-
блеми.

Дорога Алло Іванівно! Від
усього серця бажаємо Вам
доброго здоров’я, щастя, гар-
ного настрою, нев’янучої мо-
лодості та краси.

Колектив кафедри
пропедевтики педіатрії

Вчена рада 

НЕ ДАМО СНІДу ШАНСУ!

Ми сподіваємося, що пере-
мога одеських студентів про-
стимулює  більший інтерес
майбутніх лікарів до подіб-
них заходів.

Учасники команди-пере-
можця:

Кіслєва Наталія — лікар
інтерн-радіолог;

Неклюдова Анастасія —
лікар інтерн-інфекціоніст;

Іванюк Аліна — студент-
ка 5-го курсу;

Тарасов Євген — студент
5-го курсу;

Петренко Олександр —
лікар інтерн-патологоана-
том, капітан команди.

Команда ОНМедУ ви-
словлює подяку організато-
рам, спонсорам турніру і чле-
нам журі за незабутню атмо-
сферу і цікаво і з користю про-
ведений час.

Потрібно наголосити на
тому, що Рада СНТ уже дру-
гий рік поспіль організує анг-
ломовний дискусійний клуб
для всіх, незалежно від рівня во-
лодіння англійською мовою.
Бажаючих просимо звертатися
до будь-якого члена Ради СНТ
через соціальні мережі  або до
офісу СНТ, де вас зареєструють
на наступне засідання.

До зустрічі!
Олександр ПЕТРЕНКО,

голова Ради ТМВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

ÏÓËÜÑÃÀÇÅÒÀ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÒÀ ÐÅÊÒÎÐÀÒÓ ÎÄÅÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Видається з травня 1997 року  Січень 2017 року № 1 (234)



Підписано до друку 25.01.2017 р. Тираж: 500.
Зам. 1957. 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

ЯК МИ ПЕРЕДПЛАТИЛИ

1 Акушерства і гінекології № 1 6 4 2
2 Акушерства і гінекології № 2 0 0 0
3 Анатомії людини 0 1 1
4 Анестезіології, інтенсивної терапії

з післядипломною підготовкою 2 2 1
5 Біофізики, інформатики

та медичної апаратури 1 1 1
6 Внутрішньої медицини № 1

з курсом серцево-судинної патології 0 0 0
7 Внутрішньої медицини № 2 1 1 1
8 Внутрішньої медицини № 3

з курсом сестринської справи 0 0 2
9 Внутрішньої медицини № 4 1 0 0

10 Гігієни та медичної екології 0 0 0
11 Гістології, цитології та ембріології 0 0 1
12 Дерматології та венерології 0 0 0
13 Дитячих інфекційних хвороб 0 1 2
14 Дитячої хірургії 0 0 0
15 Загальної гігієни та екології людини 0 0 0
16 Загальної практики

та медичної реабілітації 0 0 0
17 Загальної стоматології 0 0 0
18 Загальної та клінічної

патофізіології 1 2 2
19 Загальної та клінічної фармакології 1 1 1
20 Загальної та військової хірургії 0 0 0
21 Іноземних мов 0 1 0
22 Інфекційних хвороб 2 2 2
23 Клінічної імунології, генетики

та медичної біології 1 1 1
24 Медицини катастроф

та військової медицини 1 1 0
25 Медичної хімії 0 0 0
26 Мікробіології, вірусології та імунології 1 0 0
27 Неврології 1 1 0
28 Онкології, променевої діагностики та

терапії з курсом радіаційної медицини 0 0 0
29 Організації та економіки фармації 0 0 1
30 Ортодонтії 0 0 0
31 Ортопедичної стоматології 0 0 0
32 Оториноларингології 0 0 0
33 Офтальмології 1 1 1
34 Патологічної анатомії 1 1 1
35 Педіатрії № 1 1 1 1
36 Педіатрії № 2 1 0 0
37 Педіатрії № 3 0 0 0
38 Пропедевтики внутрішніх хвороб

та терапії 1 0 0
39 Пропедевтики педіатрії 1 0 0
40 Професійної патології, клінічної лабора-

торної та функціональної діагностики 1 1 1
41 Психіатрії, наркології, психології 1 1 1
42 Сімейної медицини та загальної практи-

ки 1 1 1
43 Соціальної медицини, мед. права

і медичного менеджменту 0 0 0
44 Стоматології дитячого віку 0 0 0
45 Судової медицини 0 0 0
46 Суспільних наук 0 0 1
47 Терапевтичної стоматології 1 1 1
48 Реконструктивної та відновної

медицини 0 0 0
49 Травматології та ортопедії 3 3 3
50 Урології і нефрології 16 0 0
51 Фармакогнозії та технології ліків 0 1 1
52 Фармацевтичної хімії 0 1 0
53 Фізіології 1 1 0
54 Фізичної реабілітації, спортивної

медицини, фізичного виховання
і валеології 1 1 0

55 Філософії та біоетики 0 0 1
56 Фтизіопульмонології 1 0 1
57 Хірургії № 1 1 0 0
58 Хірургії № 2 4 0 0
59 Хірургії № 3 2 2 2
60 Хірургічної стоматологоїї 1 0 0
61 Загальної фармації 1 0 0

Кількість примірн.

ОМЖ    ДБМ    ІнАн
Кафедри№

журнали «Одеський медичний
журнал» (ОМЖ), «Досягнення
біології та медицини» (ДБМ),

«Інтегративна антропологія» (ІнАн)
у І півріччі 2017 року

Триває передплата на ІІ півріччя!

24 січня 2017 р. відомому
вченому, лікарю-педіатру, пе-
дагогу І. Л. Бабію виповнило-
ся б 70 років...

Ігор Леонідович народив-
ся у Подольську (тоді — Ко-
товськ) Одеської області. В
1972 р. закінчив педіатрич-
ний факультет ОМІ ім. М. І.
Пирогова. Працював діль-
ничним лікарем-педіатром у
Приморському районі Одеси,
у 1974–1976 рр. був район-
ним педіатром.

З 1976 р. науково-педаго-
гічна діяльність І. Л. Бабія
пов’язана з Одеським націо-
нальним медичним універси-
тетом, де він пройшов блис-
кучий шлях від асистента до
професора, завідувача ка-
федри дитячих хвороб ліку-
вального та стоматологічно-
го факультетів. У 1992 р. Іго-
рю Леонідовичу було при-
своєне вчене звання професо-
ра. У 1995 р. ця кафедра була
реорганізована в кафедру
пропедевтики дитячих хво-
роб, яку він очолив.

У 1980 р. Ігор Леонідович
захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Ультра-
структура лимфоцитів при
різноманітних клінічних варі-
антах гострих пневмоній у
дітей у зв’язку з введенням в
терапію вітаміну Е».

У 1990 р. — докторську
дисертацію: «Етапне ліку-
вання та деякі питання пато-
генетичної терапії муковісци-
дозу у дітей».

Наукові інтереси професо-
ра І. Л. Бабія охоплювали
широке коло найактуальні-
ших проблем педіатрії. Ос-
новними напрямами його
наукових досліджень були
дитяча пульмонологія, гаст-
роентерологія, спадково зу-
мовлені захворювання, пи-
тання вигодовування дітей.
Ігор Леонідович був одним із
засновників растрової та
трансмісійної електронної мік-
роскопії у педіатрії в Україні.

Вперше на території був-
шого СРСР він створив «Рес-
публіканський центр діагно-
стики, лікування та реабілі-
тації муковісцидозу у дітей»
та започаткував санаторний

етап лікування і реабілітації
дітей і підлітків, хворих на
муковісцидоз.

В останні роки його нау-
кові інтереси були пов’язані з
проблемою раннього віднов-
лювального лікування і реа-
білітації дітей і підлітків із
захворюваннями органів тра-
влення.

Професор І. Л. Бабій був
прекрасним організатором і
талановитим педагогом,
який постійно вдосконалю-
вав систему підготовки май-
бутніх лікарів, фахівців після-
дипломної освіти, аспірантів і
магістрантів. Його педагогіч-
на діяльність поєднувалась із
виховною роботою як не-
від’ємною частиною підготов-
ки медичних кадрів.

Протягом багатьох років
Ігор Леонідович був деканом
педіатричного факультету,
очолював університетську
проблемну циклову методич-
ну комісію з педіатричних
дисциплін, університетську
проблемну комісію «Здоров’я
матері та дитини. Спадкові
захворювання». Сьогодні
його випускники працюють
на всіх педіатричних кафед-
рах ОНМедУ.

Неоціненний внесок проф.
І. Л. Бабія у лікувальну робо-
ту міської дитячої лікарні № 1
ім. Б. Я. Резніка, дитячого
притулку № 1, Будинків ди-
тини та шкіл-інтернатів Оде-
си. Його вирізняли велика
любов до маленьких пацієнтів

і  високий гуманізм. Під його
керівництвом тільки за ос-
танні роки було впровадже-
но у клінічну практику
більше 20 наукових методик
діагностики  та лікування
захворювань у дітей. Він був
заступником голови Одеської
асоціації лікарів-педіатрів і
неонатологів, автором 550
наукових праць, серед яких
— 8 монографій та навчаль-
них посібників.

Свою педагогічну  май-
стерність, високий науковий
потенціал вчений успішно ре-
алізовував під час підготов-
ки кваліфікованих наукових
кадрів. Під керівництвом Іго-
ря Леонідовича було підго-
товлено і захищено 9 канди-
датських та 1 докторську ди-
сертацію.

Плідна лікувальна, нау-
ково-педагогічна та громад-
ська діяльність професора
І. Л. Бабія була відзначена
багатьма нагородами, серед
яких — медалі ВДНГ СРСР,
«За доблесну працю», від-
знаки, Почесна грамота Мі-
ністерства охорони здоров’я
України, Подяка міністра
охорони здоров’я України,
неодноразово — подяки ад-
міністрації ОНМедУ, облас-
ного управління охорони здо-
ров’я.

У 1977 р. за цикл науко-
вих праць — «Вроджена і
спадкова патологія у дітей:
діагностика і профілактика»
йому була присуджена Дер-
жавна премія України у га-
лузі науки і техніки.

Ігор Леонідович був люди-
ною високої культури і широ-
кої ерудиції, романтиком, доб-
рим, турботливим, людяним і
скромним, мав тонке почуття
гумору, йому була притаман-
на життєва мудрість...

Життя чудового лікаря,
вченого, педагога і організа-
тора трагічно обірвалося
8 серпня 2011 р. на 65-му році,
на вершині творчих задумів
та планів. Пам’ять про Ігоря
Леонідовича Бабія зберіга-
ють його учні та колеги.

Колектив кафедри
пропедевтики педіатрії

ОНМедУ

В Одесі пройшов фести-
валь-конкурс молодіжної
творчості «Одеська хвиля-
2016», фіналом якого став
гала-концерт в актовому залі
Національного університету
«Одеська морська академія» з
кращих номерів та нагоро-
дження переможців. Загалом
у фестивалі було представле-
но близько 100 номерів, з яки-
ми виступили аматори 21
вишу Одеси.

Оцінювало конкурсну
програму вимогливе журі, до

ДО ЮВІЛЕЮ ВЧИТЕЛЯ

ЯСКРАВЕ СВЯТО
Асоціація іноземних студентів та

Центр творчості «VITA» провели яск-
раве свято під назвою «Фестиваль
дружби народів». Студенти з дев’яти
країн продемонстрували свої націо-
нальні фольклорні традиції. А завер-
шилося свято виступом колективу ук-
раїнських студентів з композицією
«Мій рідний край».

складу якого входили пред-
ставники Департаменту осві-
ти та науки міської ради,
викладачі сучасних танцю-
вальних шкіл, композитори,
митці.

Студенти нашого універ-
ситету порадували виступа-
ми у різних жанрах.

У номінації «вокал-соло»
фіналісткою стала першокурс-
ниця Юлія Епельман. У номі-
нації «хореографія» почесне
друге місце посіла Лілія Сухо-
млінова (2 курс). Добре відо-

РІЗНОМАНІТНІ ТАЛАНТИ ма команда КВВ ОНМедУ
«Дихайте — не дихайте» по-
сіла третє місце з оригіналь-
ним номером, який розпові-
дає про історію кохання сту-
дента з Індії.

Переможці були нагоро-
джені кубками, грамотами та
подарунками. Також грамо-
тами були нагороджені голо-
ви студрад вишів Одеси за
вагомий внесок у реалізацію
молодіжної політики.

Ігор АНДРІАНОВ,
студент 4 курсу МФ-2,

голова інформаційної комісії
студради


