
Рада СНТ і Рада ТМВ у рамках
підготовки до щорічної студентської
наукової конференції провели науко-
во-практичний семінар «Скажемо
“НІ” академічному плагіату».

Відкрив семінар ректор ОНМедУ
акад. В. М. Запорожан.

До відома студентів було донесено
не тільки поняття та принципи ака-
демічного плагіату з метою уникнен-
ня його у роботі молодих науковців,
але й морально-етичний аспект здій-
снення подібних вчинків. Ця пробле-
ма з інтересом була сприйнята сту-
дентами, які поставили багато запи-
тань доповідачам.

Перед студентами виступив голо-
ва комісії із запобігання академічно-
го плагіату в наукових і науково-
методичних роботах проф. Р. С. Вас-
тьянов. Студентам надали посилан-
ня на онлайн-ресурси, за допомогою

яких можна перевірити аутохтонність
будь-якої наукової публікації.

До виступів долучилися й інші до-
повідачі: проф. В. В. Годован, проф.
О. Г. Юшковська, проф. В. Г. Марі-
череда, які розповіли, як правильно
оформляти наукові тези із виключен-
ням факту плагіату та самоплагіату
у власних роботах.

Не менш важливі — юридично-
правові — питання оформлення тез із
коректним збереженням їх унікаль-
ності висвітлив проректор ОНМедУ з
науково-педагогічної роботи (з пи-
тань гуманітарної освіти та вихован-
ня) К. О. Талалаєв.

Студенти переконалися, що колек-
тивними зусиллями можна домогтися,
аби в стінах ОНМедУ народжувала-
ся тільки справжня наука, а принцип
академічної доброчесності супрово-
джував кожну публікацію.

«НІ» — АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ
Готуємось до конференції 

У переддень Дня місцевого само-
врядування, який відзначався 7 груд-
ня, у міському департаменті охорони
здоров’я відбулася зустріч його дирек-
тора — заслуженого лікаря України,
нейрохірурга вищої категорії, к. м. н.
Євгена Олексійовича Григорьєва з
майбутніми лікарями — студентами
ОНМедУ.

Студенти з інтересом знайомилися
з роботою департаменту та напрям-
ками діяльності його підрозділів, а та-
кож з організацією охорони здоров’я
в Одесі, з мережею міських лікувально-
профілактичних закладів.

Співробітники департаменту дали
слушні поради щодо подальшої спеці-
алізації та працевлаштування.

Особливу увагу було приділено
реформі охорони здоров’я, яка прово-
диться в Україні, роботі муніципаль-
ної програми «Здоров’я».

— Медична реформа покликана
забезпечити ефективне використання
фінансів і заохочувати тих лікарів, які
добре працюють. Завдяки цьому по-
винна покращитися загальна якість
надання медичних послуг населенню.

Кваліфіковані, освічені молоді
лікарі завжди потрібні в суспільстві, і
реформа, що проводиться, забезпе-
чить гідну винагороду їх праці у дер-
жавних медичних закладах. Молоді
спеціалісти повинні використовувати
будь-яку можливість для того, щоб
підвищувати свою кваліфікацію, от-
римувати сучасні наукові та прак-
тичні знання, — підкреслив Євген
Григорьєв.

Інформаційний
відділ Студради

На фото: студенти ОНМедУ у де-
партаменті охорони здоров’я.

КРАЇНІ ПОТРІБНІ ЛІКАРІ

В останні грудневі дні кожен з нас прагне підвести підсумки своєї
роботи чи навчання — чого досягнуто, що здійснилося. Думаємо й
про те, що попереду... Проте дивимося у майбутнє з вірою і надією,
що наступний рік буде кращим за той, що йде в історію.

2017 рік промайнув для колективу нашого університету швидко
і непомітно, адже він був дуже динамічним і насиченим багатьма
подіями, які свідчать про те, що ОНМедУ рухається у правильно-
му напрямку європейської освіти та виховання.
Про це свідчать і досягнення професорсько-викладацького скла-

ду, успіхи студентів на олімпіадах і конференціях різного рівня, за-
провадження програми «Покращимо alma mater разом», виступи
спортсменів, аматорських колективів.
Цього року побільшала кількість почесних докторів ОНМедУ,

якими стали видатні європейські вчені; відбулися численні міжна-
родні конференції та симпозіуми з різних напрямів медицини. І це
теж наше досягнення і гордість.
Навесні було закладено Студентську алею, висаджені молоді де-

рева, приведена до ладу територія навколо головного корпусу,
відремонтовані приміщення університету. Та головне, що стабіль-
но йшла навчальна, наукова та лікувальна робота.
Вдивляючись у майбутнє, хочеться бачити там тільки добро і

успіхи, нові досягнення і перемоги. І підґрунтя для цього у нашого
колективу є.
Щиро вітаю всіх вас — студентів, співробітників, професорсько-

викладацький склад — з наступаючим Новим роком і Різдвом! Но-
вих вам здобутків і вдалих проектів, оригінальних ідей і цікавих
зустрічей, успішної роботи над дисертаційними дослідженнями, а
головне — міцного здоров’я, щастя і родинного затишку! Нехай
будуть здорові та благополучні ваші рідні і друзі.

Щиро ваш
Валерій ЗАПОРОЖАН

У середині грудня в ОНМедУ прой-
шла зустріч професорсько-викладаць-
кого складу і студентів-першокурс-
ників з головою Поважної ради, яка
займається виявленням і нагороджен-
ням кращих із кращих медичних пра-
цівників за їх гуманізм та милосердя
по відношенню до хворих людей, —
Василем Князевичем.

Гість університету розповів, що ця
відзнака була запроваджена Мініс-
терством охорони здоров’я України ще
2009 року. З тих пір її лауреатами ста-
ли понад 20 видатних учених, лікарів,
громадських і благодійних діячів, ду-
ховенства, чия діяльність спрямована
на збереження та зміцнення здоров’я
наших співвітчизників.

У 2017 році з метою відновлення в
суспільстві засад милосердя та гума-
нізму до недужих і немічних започат-
кована громадська відзнака за про-
фесіоналізм і милосердя — «Орден
Святого Пантелеймона». Сьогодні це
єдина нагорода в нашій країні, яка
надається не від уряду, а від гро-
мадськості. Раз на рік серед 125 пре-
тендентів обирається двадцять най-
кращих. Ну а потім Поважна рада
за підсумками таємного голосування
називає найкращих у 5 номінаціях.
Цього року нагороду «Орден Свято-
го Пантелеймона» отримав завкафед-

ри загальної хірургії та військової ме-
дицини проф. М. А. Каштальян.

На думку учасників зустрічі, дуже
важливо, щоб ми були впевнені: у
країні є багато гідних і талановитих
лікарів, яких суспільство підтримує і
стимулює до ефективної роботи.

Поважна рада ухвалила рішення
запровадити «Медаль Святого Пан-
телеймона» для відзнаки молодих ме-
диків віком до 35 років, а вже перші
найкращі молоді медичні працівники
будуть обрані у наступному 2018 р.

До Одеської регіональної експерт-
ної ради з висунення кандидатів для
участі в конкурсі з нагородження
відзнакою «Орден Святого Пантелей-
мона» у 2017–2018 рр. увійшли пред-
ставники ОНМедУ: д. м. н., проф.,
представник Всеукраїнського лікар-
ського товариства О. О. Зелінський;
проректор з науково-педагогічної ро-
боти (з питань гуманітарної освіти та
виховання) К. О. Талалаєв; студент-
ка 6-го курсу ОНМедУ, голова комі-
сії Студради з навчально-виховної
роботи В. Кірчева.

Асамблея ділових кіл України на-
городила ректора академіка В. М.
Запорожана Почесною відзнакою
«Нагорода тисячоліття» за видатні
заслуги у галузі науки, освіти та охо-
рони здоров’я.
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АЛІНА ІВАНЮК —
КРАЩИЙ ДОПОВІДАЧ
17 листопада 2017 року стало знаковим для

всього українського медичного студентства, до
того ж у цей день відзначалося міжнародне свя-
то студентів. Спільними зусиллями дружніх ко-
манд СНТ і ТМВ, профспілки студентів, Студра-
ди ОНМедУ, колективу «Інтелектуальні ігри»
НМУ ім. О. О. Богомольця, а також видавницт-
ва «Нова книга» було проведено ІІ Всеукраїнсь-
кий студентський науковий турнір. Наш універ-
ситет щиро вітав у своїх стінах команди Києва,
Вінниці, Сум і Харкова.

Протягом кількох місяців члени СНТ наполег-
ливо працювали над програмою турніру, аби
гідно представити ОНМедУ на всеукраїнському
рівні. Як результат — цікава, неординарна сис-
тема завдань, розроблена згідно з останніми
науковими відкриттями медицини. Крім того,
турнір проводився в два етапи, аби визначити
кращих із кращих. У складі шановного журі були
присутні викладачі університету усіх медичних
напрямів, аби дати компетентну та неупередже-
ну оцінку кожній з команд. За результатами двох
турів змагання переможцями було обрано ко-
манди: «Пандемія» — НМУ імені О. О. Бого-
мольця (І місце), «Сушу беруши, недорого» —
НМУ імені О. О. Богомольця (ІІ місце) і «Букет
Ріолана» — МІ СумДУ (ІІІ місце). Саме вони най-
краще продемонстрували якості наполегливих
науковців і справжніх командних гравців. Також
почесну нагороду кращого доповідача усього
турніру отримала студентка ОНМедУ Аліна Іва-
нюк. Переможці і учасники фіналу були нагоро-
джені чудовими призами і почесними грамота-
ми від ОНМедУ та видавництва «Нова книга». Ці
студенти гідно відстояли ім’я своєї alma mater.

Рада СНТ сподівається, що кожен, хто зма-
гався, отримав велику порцію позитивних
емоцій і повезе додому яскраві одеські спога-
ди. ОНМедУ щиро вітає переможців і бажає
продовжувати свій стрімкий рух на Олімп пре-
краснішої з наук — медицини!

Н. СЕРГІЄНКО

ЗВ’ЯЗОК З МКС —
НА ПАСТЕРА, 13

В Одеській національній науковій бібліотеці
більше 15 років працює інформаційний центр
«Вікно в Америку», де проходять цікаві заходи.
Нещодавно я був присутнім на засіданні, де
розповідалося про космічні досягнення. Відбув-
ся конференц-зв’язок з астронавтом НАСА
Рендольфом Брезником, який перебуває на
міжнародній космічній станції за багато міль-
йонів кілометрів від нас. Це стало можливим
завдяки конференц-зв’язку зі станцією та Киє-
вом і одеським «Вікном в Америку».

Астронавт має контакти з Україною, зокре-
ма, з м. Дніпром — одним із центрів космічно-
го будівництва. Там він отримав прапор Украї-
ни, який взяв із собою у космічний простір.
Нині Брезник очолює МКС, де перебуває ра-
зом з двома американськими, двома російсь-
кими й одним італійським астронавтами.

Р. Брезник розповів, що сумує за рідною
Землею, за звичними продуктами харчування
і з нетерпінням чекає того моменту, коли вдо-
ма зможе скуштувати салат-латук, який його
команда виростила у космосі.

Він також акцентував на великому зна-
ченні освіти та навчання у житті людини.

Присутні прослухали інтерв’ю з першим
космонавтом незалежної України Леонідом
Каденюком.

Такі цікаві і, що важливо, безкоштовні за-
ходи регулярно проходять у Центрі «Вікно в
Америку». Одеська національна наукова біб-
ліотека розташована майже поруч із ОНМедУ,
на Пастера, отож студенти-медики можуть
відвідувати тут засідання, щоб отримати ко-
рисні знання і поширювати свій світогляд.

Б. Д. ХАЛЛ,
студент 1-го курсу

 міжнародного факультету

Показати свої знання, інтелект, швидкість ре-
акції — усе це стає можливим на такому цікавому
конкурсі, як «Дебют першокурсника», який прохо-
дить уже вдруге і дуже подобається студентам. Про
це свідчать і задоволені, усміхнені обличчя, які ви
бачите на фото. Організували цей конкурс спільно
студентське самоврядування, профком студентів і
СНТ.

Тема заходу була дуже актуальна, як на наш
час, — «Вакцинація».

На першому етапі — «Привітання команд» журі
оцінювало креативність команд (а їх було п’ять, і
по стільки ж — гравців у кожній), їхній девіз, емб-
лему, групу підтримки та загальні елементи одягу.

На другому етапі почалися «Змагання команд»,
і кожна повинна була якомога краще розкрити
свою тему: вітряна віспа (команда «Прихована за-
гроза»), коклюш (команда «Дилема»), туберкульоз

(«Безсонні»), грип («Одноклітинні»), гепатит В
(«Корінь інтелекту»).

На третьому етапі пройшла вікторина «Правда
чи неправда». Учасникам було запропоновано 20
питань, на які вони мали лаконічно дати відповідь:
«правда» чи «неправда».

Після завершення конкурсного етапу розсудити
суперечки та підвести підсумки допомогла к. м. н.,
доцент кафедри пропедевтики педіатрії, лікар вищої
категорії, національний тренер ЮНІСЕФ К. О. Гу-
рієнко.

Оцінку виступів здійснювало високопрофесійне
журі на чолі з проф. О. Л. Холодковою.

Перше місце посіла команда «Безсонні», до скла-
ду якої входили студенти МФ-1 та МФ-2. Така
спрямована діяльність міжфакультетської команди
свідчить про те, що згуртованість і порозуміння —
головний чинник для досягнення найвищого ре-
зультату.

Друге місце — у команди «Прихована загроза»,
третє — у «Одноклітинних».

Призери були нагороджені почесними диплома-
ми, медалями та цікавою літературою.

Д. БОГОМОЛОВ,
голова студентського

самоврядування МФ-2
На фото: учасники «Дебюту першокурсника».

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ

23 листопада 2017 року в межах
соціального проекту «Сходи в май-
бутнє» фармацевтичної корпорації
«Юрія-Фарм» пройшов другий тур
Всеукраїнської олімпіади з інфузійної
терапії.

Цей захід був дуже важливим для
студентів, адже позмагатися у своїх
знаннях, та ще й на всеукраїнському
рівні, — така нагода не кожного разу
трапляється! До того ж вагома премія
в розмірі 10 тис. грн за перше місце ще
нікому не завадила.

Отже, бажаючих взяти участь ви-
явилося чимало, проте у другий від-
бірковий тур пройшли лише 19 «ве-
зунчиків».

Відкрив олімпіаду вступним сло-
вом проректор ОНМедУ з науково-
педагогічної роботи (з питань гума-
нітарної освіти та виховання) К. О.
Талалаєв. Костянтин Олександрович
підкреслив значення та перспектив-
ність цього проекту, побажав усім
учасникам успіхів у тестуванні і від-
значив, що отримані сертифікати до-
поможуть під час складання іспитів з
інфузійної терапії.

У поважну комісію з перевірки те-
стування увійшли: к. м. н., доценти
І. Л. Басенко і Ю. О. Потапчук, зав-
кафедри фізичної реабілітації, спор-
тивної медицини, фізичного вихован-
ня і валеології проф. О. Г. Юшковсь-
ка, декан МФ-3 О. М. Ненова, зам-
декана фармацевтичного факультету
Л. М. Ларсон, представник Націо-
нальної медичної академії післядип-
ломної освіти імені П. Л. Шупика
С. М. Недашковський, регіональний
менеджер Південного представництва
компанії «Юрія-фарм» В. П. Костіогло.

Представник «Юрія-фарм» Ю. С.
Гречка поінформувала про порядок
проведення другого та третього ета-
пів олімпіади та презентувала проект
«Сходи у майбутнє».

Студентам було запропоновано
відповісти на 90 тематичних питань
з інфузійної терапії, після чого роз-
почався  «круглий  стіл» на  тему
«Сучасні  тенденції  інфузійної  те-
рапії». Лікар-анестезіолог, фахівець
з інфузійної терапії Є. Делягін роз-
повів про історію виникнення цьо-
го напряму медицини, зробив по-
рівняльну характеристику та пока-
зав особливості сучасних інфузій-
них розчинів, переваги та недоліки
тих чи інших видів, застосування їх
в окремих клінічних випадках. Крім
того,  поділився  своїм  особистим
практичним досвідом, що виклика-
ло зацікавленість  у слухачів. До-
цент С. М. Недашковський презен-

тував тему «Періопераційна інфу-
зійна терапія».

Під керівництвом співробітниці
компанії «Юрія-фарм» Світлани Пли-
сюк пройшов майстер-клас «Сучасні
способи катетеризації периферійних
вен», під час якого студенти попра-
цювали на муляжі у техниці поста-
новки венопортів.

За підсумками олімпіади було при-
суджено два третіх місця: Г. Димчен-
ко і В. Станевському; два других —
А. Іванюк і Т. Нікуліній; перше місце
— І. Носенко.

Призери візьмуть участь у Всеук-
раїнському третьому турі олімпіади.
Студенти, які поки що не зайняли
провідних місць, були запрошені взя-
ти участь в олімпіаді 2018 р.

Марія ШАРКОВА,
спеціаліст із синдромної терапії

корпорації «Юрія-фарм»

ЗМАГАЮТЬСЯ МАЙБУТНІ МЕДИКИ

СЕМІНАРИ
ДЛЯ ДЕПОЗИТОРІВ

На базі електронної бібліотеки був
проведений цикл семінарів-практи-
кумів для депозиторів Інституціо-
нального репозиторію ОНМедУ
(IRОНМедУ).

Присутні ознайомилися з перевага-
ми відкритого доступу та політикою
Репозиторію, його структурою, основ-
ними нормативними документами, які
регулюють роботу ІRОНМедУ, про-
грамним забезпеченням DSpace, яке
використовується для формування й
управління  відкритими  архівами.
На семінарах було продемонстрова-
но покрокову інструкцію з реєстрації
депозиторів у репозиторії та методи-
ку формування метаданих, визна-
чені основні критерії роботи депози-
торів.

Семінари проходили в атмосфері
зацікавленості з боку представників
кафедр і при активному обговоренні
окремих технічних питань.

Працівники електронної бібліоте-
ки пообіцяли всебічну підтримку де-

позиторам, готовність до плідної
співпраці з формування наукового
контенту Інституціонального репози-
торію та запропонували проведення
індивідуальних консультацій для де-
позиторів у зручний для викладачів
час.

Н. АНТРОПОВА,
заступник директора бібліотеки

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ
Успішно розвивається співробіт-

ництво ОНМедУ та Медичного бу-
динку Одрекс. Нещодавно в його
стінах відбулася чергова зустріч
представників Товариства анестезіо-
логів Одеської області.

Цей форум пройшов за участі про-
відних спеціалістів ОНМедУ та відо-
мих лекторів, які були запрошені з
інших університетів. Поруч з ане-
стезіологами працювали лікарі ін-
ших спеціальностей — патофізіоло-
ги, фахівці медицини невідкладних
станів.

«Приємно, що разом з нами пра-
цювали й представники кафедри па-

тофізіології — професор С. Г. Котю-
жинська, декан МФ-1. Як завжди, ми
вдячні керівництву клініки Одрекс,
Т. Р. Арутюняну і Л. Б. Кучуку, за
міцну підтримку університетських
освітніх проектів, — відзначив на
своїй сторінці у Фейсбуці завкафедри
анестезіології та інтенсивної терапії з
післядипломною підготовкою О. О.
Тарабрін. — Чудовий Конгрес-центр
уже вкотре порадував наших спікерів
і слухачів своїми унікальними можли-
востями. З нами працювали член-
кореспондент НАМН України проф.
В. І. Черній, проф. В. В. Суслов (Ки-
їв), проф. Ю. Ю. Кобеляцький (Дніп-
ро).

Було проведено шість цікавих
лекцій та майстер-клас, після яких ми
отримали приємні відгуки наших слу-
хачів.

Вдячні медичній компанії «Юрія-
Фарм» за участь в організації цього
форуму, а також усім присутнім —
за активну  участь. До  майбутніх
зустрічей у стінах нашого рідного
ОНМедУ  та  Медичного  будинку
Одрекс».


