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ЧАС НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Розпочинається новий навчальний рік — новий відповідальний відлік
часу для школярів і студентів, учителів й учнів.
Для першокурсників ОНМедУ — це особливий день: збулася їхня мрія,
і вони стали студентами уславленого університету, який майже 120 років
готує високопрофесійні медичні кадри для нашої країни і зарубіжжя.
Професія лікаря, так само як і вчителя, — найважливіша у будь-якому суспільстві, за будь-яких часів. Та набуває особливого статусу у важкі
часи випробувань, коли людина знаходиться у небезпечній ситуації. І нині
тисячі медиків самовідданно стоять на варті життя героїв, які отримали
поранення під час бойових дій на Сході нашої країни. Молоді спеціалісти будуть працювати в умовах реформованої медицини, в умовах поліпшення медичного обслуговування населення.
Нині перед студентами відкривається можливість отримати знання та
перейняти досвід від першокласних учителів — викладачів університету,
серед яких багато професорів і доцентів, заслужених діячів науки і техніки України, авторів підручників та монографій. Вони не тільки розкриють перед новачками світ Медицини, а й поділяться глибокими знаннями й ерудицією, з року в рік піднімаючи сходинками процесу пізнання.
Ну а студенти здобудуть найцінніші знання.
Сьогодні шлях першокурсників проляже до величних аудиторій, до
тиші бібліотек, а у вільний час — до занять спортом, аматорським мистецтвом, для чого в університеті створені всі умови.
Вітаю з новим навчальним роком студентів усіх курсів, професорськовикладацький склад, співробітників усіх підрозділів університету!
Нехай для всіх нас він буде вдалим та успішним, сповненим новими
ідеями, натхненням, добром і здоров’ям!
К. В. АЙМЕДОВ,
в. о. ректора ОНМедУ, професор
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У ДОБРУ ПУТЬ!
На останньому в 2017/2018 навчальному році засіданні Вченої ради 25 червня відбулася важлива подія — затвердження випуску лікарів і провізорів.
На підставі наказу МОЗ України
про проведення випускних іспитів і
відповідно до рішень екзаменаційних
комісій ОНМедУ, 768 вітчизняним
випускникам університету, які повністю виконали всі вимоги освітньопрофесійної програми повної медичної освіти й успішно склали випускні
іспити, була присвоєна кваліфікація
спеціаліста: 490 — за фахом «Лікувальна справа», 78 — «Педіатрія»,
151 — «Стоматологія», 17 — «Практична психологія», 32 — «Провізори».

А також — 417 іноземним випускникам, з них 356 — за фахом «Лікувальна справа», 54 — «Стоматологія»,
7 — «Провізори».
29 червня в Театрі опери та балету
відбувся випускний вечір медичних і
фармацевтичного факультетів. Там же
3 липня закінчення ОНМедУ відсвяткували випускники міжнародного факультету. Після урочистого вручення
дипломів почався концерт, підготовлений Центром студентської творчості —
хореографічним колективом “Drive”
та вокальною студією “Voices”.
У добру, щасливу путь, вихованці
ОНМедУ! Нехай ваша професійна
доля складеться успішно, та не забувайте того, хто дав вам знання і
вміння, — вашу alma mater!

ЗУСТРІЧ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ

Одразу після зарахування абітурієнтів на перший курс у славетній
аудиторії № 1 відбулася зустріч першокурсників державної форми навчання
за спеціальністю «Медицина» та їх
батьків із керівництвом університету,
деканами, головами студентського самоврядування, представниками бібліотеки та Центру студентської творчості.
З важливою подією першокурсників тепло привітали в. о. ректора
проф. К. В. Аймедов, проректор з науково-педагогічної роботи проф. В. Г.
Дубініна, декани факультетів.

Присутні були ознайомлені з історією університету, правилами поведінки
та внутрішнім розпорядком. Керівник
студентського відділу бібліотеки М. Х.
Брюханова поінформувала про порядок
отримання навчальної літератури.
Йшлося про важливі питання в новому житті першокурсників — поселення у гуртожитки, правила взяття на
облік до військового комісаріату студентів-чоловіків тощо.
Отож, уся необхідна інформація
вже отримана. Тепер — до аудиторій,
за знаннями!

СТУДЕНТАМИ СТАЛИ КРАЩІ

Літо-2018 було спекотним не тільки погодою. Для тисяч молодих людей, які
вийшли зі шкільних стін та медичних училищ, воно запам’ятається як найважливіша подія у житті. Адже вони стали студентами престижного медичного вишу
— ОНМедУ! Тільки-но завершилась в нашому університеті вступна кампанія,
ми зустрілись з відповідальним секретарем приймальної комісії доцентом Геннадієм Федоровичем Степановим для того, щоб підбити підсумки роботи.
— Геннадію Федоровичу, Ви вже не
перший рік керуєте вступною кампанією в ОНМедУ. Чим цьогорічний
прийом абітурієнтів відрізняється від
попередніх?
— Однією з особливостей нинішньої вступної кампанії є вищий мінімальний конкурсний бал з другого та
третього предметів, який був затверджений Правилами прийому на 1 курс
за спеціальностями «Медицина» та
«Стоматологія».
Якщо в 2017 році мінімальний конкурсний бал з другого та третього
предметів дорівнював 130, то в цьому
році — 150, як з другого, так і з третього предмета.

Крім того, Умовами прийому була
передбачена дещо менша кількість поданих заяв на державну форму навчання. Так, якщо в 2017 році можна було
подавати 9 заяв на 4 спеціальності, то
в цьому році — тільки 7 заяв на таку
ж кількість спеціальностей. На контрактну форму, як в минулому, так і в
нинішньому році, кількість поданих
заяв не обмежувалась.
У 2018 році приймалися сертифікати ЗНО 2016, 2017 та нинішнього
років. Можна було вибрати три предмети з кожного сертифіката або ж два
предмети — з одного сертифіката.
Це основні особливості нинішньої
вступної кампанії.

— Нині абітурієнти віддавали перевагу подачі заяв в електронному вигляді. Чи могли деякі з випускників це
зробити в паперовому вигляді?
— Дійсно, як і в минулому, так і в
нинішньому році абітурієнти подавали заяви в електронній формі, за виключенням деяких категорій осіб, що
передбачено Умовами прийому.
Серед них — особи, які мали право
на співбесіду, насамперед ті, які визнані інвалідами війни відповідно до
пп. 10, 14 ст. 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». По-друге, це особи,
яким Законом України «Про соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС» надане таке
право. Проте у нас в цьому році таких
абітурієнтів не було, отож і співбесіда
не проводилася.
Інші категорії осіб, які подавали
документи в паперовому вигляді, це ті,
які мали право вступати на 1 курс за
результатами вступних іспитів з відпо-

відних конкурсних предметів та/або за
«квотою один».
— Нагадайте, будь ласка, що то за
«квота один».
— Це особи, які визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19
ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»; діти-сироти; діти, позбавлені
батьківського піклування. Крім того,
це особи, яким за рішенням регламентної комісії при Регламентному центрі
оцінювання якості освіти було відмовлено в реєстрації для проходження
ЗНО, та особи, які не брали участь в
основній та додатковій сесіях ЗНО
відповідно до переліку захворювань та
патологічних станів, згідно зі спільним
наказом МОН та МОЗ України. До
цієї категорії також належать особи,
звільнені з військової служби, у тому
числі демобілізовані після 30 листопада 2017 року; громадяни України, які
отримали повну загальну середню осві(Закінчення на 2-й стор.)

З новим навчальним роком!

СТУДЕНТАМИ СТАЛИ КРАЩІ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
ту за кордоном, але ця категорія мала
право вступати тільки на контракт.
Усі ці особи мали право подавати
документи в паперовому вигляді.
Серед наших абітурієнтів були дві
особи — учасники бойових дій, які
брали безпосередню участь в АТО і
мали посвідчення учасників бойових
дій та довідку про участь в АТО. З цієї
категорії одна особа вступила на
1 курс за спеціальністю «Медицина»,
друга — на заочну форму навчання за
спеціальністю «Фармація». Вони успішно витримали іспити та були рекомендовані до зарахування на 1 курс.
— Скільки в цьому році було виділено «бюджетних місць»?
— Як і в 2017 році, так і нині, що
стосується держзамовлення, був організований так званий широкий конкурс, тобто адресне розміщення державного замовлення. Профільним
міністерством нам було надано 350
місць за спеціальністю «Медицина» та
2 місця — за спеціальністю «Стоматологія».
Відповідно до Правил прийому, передбачено, що певна категорія осіб
може вступати за «квотою один». Тому
з цих 350 місць Правилами прийому
було передбачено 5 % на місця держзамовлення від максимального обсягу.
Таким чином, було виділено 18 місць
на «Медицину» та одне місце — на
«Стоматологію».
На спеціальність «Стоматологія»
абітурієнтів, які б вступали за «квотою
один», не було, а от на «Медицину» за
цією квотою була зарахована одна
особа.
— Як проходила вступна кампанія?
— Вступна кампанія з подачі документів в електронному вигляді розпочалась 12 липня і тривала до 18.00
26 липня. 1 серпня була надана рекомендація всім вишам України, які мали
держзамовлення, у тому числі й нашому університету, рекомендувати абітурієнтів до зарахування на місця
держзамовлення. Відповідно до електронної бази освітян щодо адресного
розміщення держзамовлення, 297 осіб
були рекомендовані до зарахування на
1 курс за спеціальністю «Медицина» та
2 особи — на «Стоматологію».
З абітурієнтів на «Медицину» 296
осіб йшли за загальним конкурсом та

1 особа — за «квотою один» — як
учасник бойових дій.
З 1 по 6 серпня всі рекомендовані на
держзамовлення повинні були виконати вимоги до зарахування, тобто надати оригінали відповідних документів
до приймальної комісії. На 18.00 6 серпня оригіналів таких документів було
надано 233 — з 233 осіб на «Медицину» та від двох осіб — на «Стоматологію». Тому 7 серпня, відповідно до
Умов та Правил прийому, в. о. ректора ОНМедУ проф. К. В. Аймедовим
був підписаний наказ про зарахування на спеціальність «Медицина» — 233
осіб та 2 — на спеціальність «Стоматологія».
— Який був конкурс та прохідний
бал у 2018 році?
— Прохідний бал на «Медицину»
становив 172,380; на «Стоматологію»
— 198,237. Конкурс: на «Медицину» —
4 особи на місце; на «Стоматологію»
— 4,5; на «Фармацію» — 12; на «Психологію» — 3.
— Яка ситуація з контрактною формою навчання?
— 7 серпня була надана рекомендація до зарахування на контрактну форму. До 18.00 13 серпня вступники надавали документи, а о 10.00 14 серпня
був виданий наказ про зарахування на
місця «за кошти фізичних та юридичних осіб».
Усього було зараховано за контрактом на 1 курс: «Медицина» — 54
особи; «Стоматологія» — 40; «Фармація», денна форма — 68, заочна — 14.
На 2 курс: «Медицина» — 132;
«Стоматологія» — 23; «Фармація»,
денна — 7, заочна — 107.
На спеціальність «Психологія»,
рівень «магістр», денна форма — 16,
заочна — 15; рівень «бакалавр» —
1 курс — 33 (денна) та 8 (заочна).
Важливо зауважити, що у цьому
році, порівняно з 2016-м та 2017-м, на
спеціальності «Психологія» та «Фармація», як на денну, так і на заочну
форму, прийшло значно більше випускників. На мою думку, це зумовлено
ефективною профорієнтаційною роботою, яка була проведена проф. К. В.
Аймедовим та доц. В. Ю. Анісімовим.
За цими двома спеціальностям найменший конкурсний бал — 105 («Фармація») та 100 («Психологія»), на відміну
від «Медицини» та «Стоматології», де

по першому предмету треба було мати
130 балів, а по другому та третьому —
150. Це мінімальні конкурсні бали, з
якими вступники допускалися до
участі у конкурсі.
Вищі або нижчі показники на «Медицину» та «Стоматологію» зумовлені,
насамперед, значно меншою кількістю
вступників, які подавали заяви, а причиною цього є так звана демографічна яма. Підвищений мінімальний конкурсний бал по другому та третьому
предметам і став основним чинником,
який зумовив дещо меншу кількість
вступників, зарахованих як на державну форму навчання, так і на контракт
(«Медицина» і «Стоматологія»), порівняно з минулими роками.
— Як можна охарактеризувати в
цілому атмосферу цих нелегких тижнів?
— Якщо коротко, вона була відкритою та прозорою. Всю необхідну інформацію було розміщено на стендах
приймальної комісії та на сайті університету, і вона оновлювалася щодня.
Якщо абітурієнт з тих чи інших технічних причин не мав змоги подати
заяву в електронній формі, він звертався до приймальної комісії, де були
створені «кабінети вступника» для подання заяв в електронній формі. Тому
будь-який абітурієнт, який звертався
до нас, отримував вичерпну допомогу.
Жодному не було відмовлено у пораді,
отож, усі були задоволені, скарг не
надходило.
Добрі стосунки складалися і з батьками, які хвилювалися за своїх дітей.
Співробітники, відповідальні за подання заяв, роз’яснювали батькам всі незрозумілі питання.
Хочу наголосити, що під час цьогорічної вступної кампанії, на відміну від
минулих років, електронна база жодних збоїв не давала, працювати було
дуже комфортно, за що велика
вдячність як Міносвіти, так і профільному міністерству. Всю необхідну
інформацію ми отримували і обробляли вчасно.
— Звідки цього року прибували до
нас абітурієнти?
— Географія подання заяв в
ОНМедУ вже декілька років дуже
різноманітна. Фактично представлені
всі регіони країни: Захід, Центр, Південь, Схід. Але якщо казати про зарахованих осіб, то порівняно з минули-

ВІТАЄ СТУДЕНТСЬКА РАДА
Любий першокурснику!
У новому навчальному році тебе
вітає Студентська рада ОНМедУ!
Скоріш за все, ти про нас ще не чув.
Ти спитаєш, хто ми? Ми — команда, яка займається проведенням багатьох цікавинок і допоможе тобі пройти
крізь посмішки та сльози студентських
років.
Тож давай знайомитися! Полетіли!
Студентська рада чітко структурована. Так, кожен факультет має своє
самоврядування, котре складається з
кількох комісій, старост курсів, потоків і голови факультету, але пам’ятай — Студентська рада перш за все
починається з тебе.
Студрада складається із 7 відділів,
кожний з яких чекає на тебе (якщо,
звісно, ти готовий працювати навіть
під час канікул). Якщо ти бажаєш
спробувати себе у ролі журналістафотографа-оператора — тобі до інформаційного відділу. Вважаєш, що можеш впливати на своїх колег і допомагати їм у навчанні — навчально-виховний відділ чекає на тебе! Прийшов до
університету з метою будувати кар’єру медика-науковця — тобі до наукового відділу. Хочеш впливати на покращання умов проживання в гурто-

житках — соціально-побутовий відділ
дасть тобі такий шанс. Спортивний
сектор чекає на спортсменів, організаторів спортзаходів і просто тих, кому
небайдужий здоровий спосіб життя.
Альтруїст, активіст, волонтер різноманітних акцій та заходів, хочеш відвідувати дитячі будинки й годувати котиків на території університету — санітарно-просвітницький відділ для
тебе. Володієш іноземними мовами,
вмієш зав’язувати нові контакти, готовий до подорожей — твоє місце у
міжнародному секторі.
Співпраця з нами подарує тобі великий досвід, цікаві знайомства та спогади на все життя.
Студентська рада Одеського національного медичного університету
щиро вітає першокурсників у стінах
alma mater і запрошує усіх зацікавлених й активних студентів до нашої
дружної команди! Можливо, ми чекаємо саме на тебе!
Поради від ради
Пам’ятаємо, як ще зовсім недавно
ми також були першокурсниками, які
тільки-но переступили поріг університету й дивилися на все з широко розплющеними очима, в очікуванні нових
вражень і навіть трохи їх побоюючись.

Тоді б нам стали в пригоді кілька порад, якими зараз ми вирішили поділитися з тобою.
1. На пари в шортах не ходи.
2. Не гуляй у халаті по Дерибасівській (серйозно).
3. Не накопичуй «нб» та двійки, бо
їх кількість росте швидше, ніж зайві
кілограми після новорічних свят.
4. Університет — це власний маленький соціум. Не обмежуйся парами,
прояви себе й в інших сферах університетського життя.
5. Не вчи тему перед самісінькою
парою (не встигнеш).
6. Не вір усьому, що чуєш. В університеті плітки поширюються швидше,
ніж чума в часи Середньовіччя, так що
фільтруй усе, що тобі говорять.
7. Не бійся радитись із старшокурсниками, але не забувай, що правила в
Голодних Іграх час від часу змінюються.
8. Не вчи слово в слово, не пиши
тритомні конспекти. Учи базу й пиши
стисло.
9. Не веди війну за оцінки та місце в
рейтингу. Отримуй задоволення від навчання й студентського життя.
10. Медицина не така проста, як
здається. Це не «Доктор Хаус», це

ми роками, в 2018-му найбільша кількість — все-таки з Південного регіону,
тобто Одеса та область, а також Миколаївська та Херсонська. Порівняно
з минулими роками, більше абітурієнтів приїхало зі Сходу (Донецьк,
Луганськ), невелика кількість — з Харкова та Полтави, а от з Заходу — менше, на відміну від минулих років.
— Яку роль відіграли Дні відкритих
дверей, Дні вибору професії в свідомому ставленні абітурієнтів до важливого кроку у житті?
— Профорієнтаційна робота, можна сказати, триває весь навчальний
рік, з жовтня по червень. Один раз, у
грудні, за традицією пройшов великий
День відкритих дверей, а весь час декани, проректори, викладачі університету разом із відповідальними за цю
роботу проф. К. В. Аймедовим і доц.
В. Ю. Анісімовим проводили виїзні засідання у школах, медучилищах Одеси
та області, Миколаєва, Херсона, Житомира. На Одеському телебаченні
пройшов цикл передач про ОНМедУ.
Разом з Костянтином Володимировичем та Володимиром Юрійовичем
ми відвідали більше сотні шкіл Одеси
та області з профорієнтаційною метою. Цілий рік у приймальній комісії
працював консультаційний телефон, і
кожний бажаючий мав змогу отримати від чергових вичерпну інформацію
щодо вступу.
Слід відзначити, що старшокласники, які відвідували клуб «Юний медик»
та підготовчі курси, виявилися більш
серйозними та «профорієнтованими» і
показали значно кращі результати під
час здачі ЗНО.
Вважаю, що незважаючи на трохи
меншу кількість зарахованих як на
бюджет, так і на контракт, до нас
прийшли кращі студенти.
— Геннадію Федоровичу, що б Ви
побажали першокурсникам перед навчальним роком?
— Усі вони повинні усвідомлювати,
що попереду — нелегке навчання і робота, адже кожний з них відповідатиме за життя і здоров’я людей. Бажаю
усім нашим новачкам успіхів і наполегливості у науках, цікавого та незабутнього студентського життя, стати професіоналами своєї справи.
Бесіду вела О. ПОДОЛЬСЬКА

гірше «Санта-Барбари». Збирайся з
силами, усі через це проходять.
Сподіваємось, навчання не зробить
з тебе андроїда з життєвим циклом
«спати–пари–вчити–спати», а твої
друзі не будуть ображатися на тебе, що
ти не виходиш на вулицю.
Будь молодим, будь крутим і заходь
до нас (у нас є печивко). Ми сповідуємо оптимізм та енергійність!
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