
19 грудня відбулось засідання Вченої
ради ОНМедУ. Насичене багатьма важливи-
ми питаннями, воно було по-справжньому
передсвятково-новорічним, до того ж був
ще й День святого Миколая.

Святкова атмосфера запанувала з само-
го початку — перед присутніми виступили
аматори Центру студентської творчості з
танцювальною композицією.

Відкрив засідання голова Вченої ради
ОНМедУ академік В. М. Запорожан. Валерій
Миколайович вручив співробітникам універ-
ситету дипломи кандидатів наук, атестати
доцентів, свідоцтва про патенти. Приємно
відзначити, що наш університет отримав ви-
соку нагороду — почесний диплом лауреата
рейтингу як краще підприємство у галузі ос-
віти. Почесним дипломом за вагомий особи-
стий внесок у розвиток освіти нагороджений
т. в. о. ректора ОНМедУ проф. Ю. В. Сухін.

ОНМедУ  має  активніше  просувати
свій  статус  одного  з  найкращих  вищих
навчальних закладів України. Про це під
час засідання Вченої  ради заявив ака-
демік В. М. Запорожан.

— Наша мета — зробити університет на-
уковою та медичною Меккою в Україні. Ми
маємо довести, що ми — найкращі. У нашо-
му арсеналі — передові університетські
клініки, талановиті й визнані в усьому світі
вчені, потужні кафедри та наукові школи. Я
закликаю всіх активізувати міжнародне
співробітництво, долучатися до якомога
більшої кількості світових та європейських
програм, — сказав Валерій Миколайович і на-
голосив, що потенціал ОНМедУ полягає саме
в його колективі, де поєднується мудрість
досвідчених вчених з енергією та амбітністю
їхніх молодших колег. Зберігаючи традиції по-
передніх поколінь вчених, нинішні науковці
створюють сучасну потужну базу для розвит-
ку науки і підготовки майбутніх лікарів.
ОНМедУ першим в Україні перейшов на анг-
ломовне навчання, завдяки чому викладачі і
студенти стали невід’ємною частиною гло-
бальної наукової та медичної спільноти. В
ОНМедУ вперше в країні були облаштовані
симуляційні класи, створена електронна
інтегрована бібліотека з необмеженим досту-
пом до навчальних матеріалів таких світових
центрів, як Оксфорд, Гарвард та інші.

— Ми пройшли довгий шлях і чимало здо-
були, тому що ніколи не орієнтувались на
якісь формальні показники, за якими зазви-
чай вимірюють успішність того чи іншого
вишу. Наш рушій — інтереси університету,
комфортні умови співпраці та ефективність,
— наголосив Валерій Запорожан.

З хвилюючими промовами виступили:
т. в. о. ректора ОНМедУ проф. Ю. В. Сухін

Ó ÍÎÂÈÉ Ð²Ê —
З ВИСОКИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

та проректори — проф. А. С. Сон, проф.
О. О. Тарабрін, доц. К. О. Талалаєв.

— У тому, що наш університет отримав
заслужено високі нагороди — заслуга всьо-
го колективу, який прожив півтора роки у
вкрай нелегких обставинах, — сказав проф.
Ю. В. Сухін. — Та попри випробування, уні-
верситет не тільки вистояв, а й здобув ви-
сокі наукові досягнення. Нині ми дійшли
повного взаєморозуміння з МОЗ — був за-
тверджений кошторис, і нині заборгованості
по зарплатах немає. Будуть оголошені ви-
бори ректора, які пройдуть об’єктивно та
прозоро. Наша alma mater — наш дім, і ми
зробимо все для її процвітання.

Професор А. С. Сон звернувся до Вче-
ної ради зі словами вдячності за неймовір-
ну незламність духу у відстоюванні інте-
ресів  ОНМедУ ,  яку  продемонструвала
більшість колективу у війні проти найсвяті-
шого — проти школи, освіти, університету.
Ми висловлюємо велику вдячність співро-
бітникам  університетських  клінік ,  яким
прийшлося особливо скрутно, — нянечкам,
медсестричкам, усьому персоналу.

Багатотисячний колектив не тільки за-
хистив свій університет від руйнації, але й
своє законне право обирати ректора, яке
кожний працівник реалізує у день виборів.

Проф. О. О. Тарабрін закцентував увагу
на високих наукових досягненнях університе-

ту, яких вдалося досягнути в умовах проти-
стояння.

— Чудове завершення цих непростих
місяців і днів — ми закінчуємо рік з вагомими
науковими здобутками, — відзначив О. О.
Тарабрін. — Я щойно повернувся з Мілана,
де брав участь у зустрічі Комітету європейсь-
кої освіти. Приємно було почути, як видатні
вчені світового рівня, такі, наприклад, як по-
чесний професор ОНМедУ Ф. Шерперель,
відзначили високий рівень наукових конфе-
ренцій і конгресів, які проходять в Одесі. А
Новий 2020 рік обіцяє бути ще більш насиче-
ним науковими контактами та цікавими поді-
ями.

Із вдячністю за стійкість до колективу
звернувся доц. К. О. Талалаєв. Він закликав
не піддаватися провокаціям, зберігати спокій
і бути впевненими, що найскладніші випро-
бування — позаду. Ми постійно здійснюємо
моніторинг, є поліція, яка завжди готова по-
передити та зупинити будь-які протиправні
дії.

Голова Студентського самоврядування
Анастасія Громадченко вручила грамоти від
Студради проф. В. Г. Марічереді, проф. А. С.
Сону і проф. О. Л. Аппельханс.

Проф. О. Г. Юшковська підкреслила, що
спортсмени ОНМедУ гідно тримають планку
університетського спорту і представила кра-
щих спортсменів — майстра спорту міжна-

родного класу Микиту Заворотнюка, який
посів перше місце на змаганнях з карате, та
збірну з шахів, яка виборола перше місце на
спартакіаді вишів усього Одеського регіону.

Далі були розглянуті питання: «Підсум-
ки роботи приймальної комісії університе-
ту по прийому студентів на перший курс»
(заст. голови приймальної комісії доц. Г. Ф.
Степанов), «Підсумки, проблеми та перс-
пективи наукової діяльності та підготовки
наукових кадрів в університеті у 2019 році»
(проф. Р. С. Вастьянов), «Про стан проти-
пожежної безпеки та підготовку університе-
ту до роботи в зимовий період (в. о. про-
ректора з адміністративно-господарської
роботи О. О. Жалдак), «Про створення на-
вчально-виробничої лабораторії патомор-
фології кафедри нормальної та патологіч-
ної клінічної анатомії» (проф. О. Л. Аппель-
ханс).

Було розглянуто пропозицію про створен-
ня меморіального робочого кабінету видатно-
го вченого професора О. О. Зелінського
(проф. Г. С. Манасова) та інші питання.

Завершуючи засідання, голова Вченої
ради академік В. М. Запорожан привітав при-
сутніх з Новим 2020 роком і побажав здоро-
в’я і добробуту всім співробітникам універси-
тету та їхнім сім’ям, нових успіхів та науко-
вих досягнень в ім’я процвітання рідного уні-
верситету, Одеси та всього суспільства.

О. ПОДОЛЬСЬКА
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Р. В. Мерешко

Медичний факультет № 1 славить-
ся своїми студентами, які досягають
значних успіхів як у навчанні, так і в
громадській діяльності. Прикладом та-
кої студентки є Валерія Щербакова.

Після закінчення Одеської гімназії
№ 9 у 2015 році вона вирішила продов-
жити своє навчання в Одеському націо-
нальному медичному університеті.

Ми запропонували Валерії відпо-
вісти на кілька запитань:

— Чому Ви вирішили вступати саме
до ОНМедУ?

— Я не бачила себе в іншій професії
— з дитинства мріяла рятувати людям
життя. Чесно кажучи, у мене навіть не
було ніяких інших варіантів для всту-
пу — цілеспрямовано подала докумен-
ти саме до нашого медуніверситету.

Зараз навчаюся на п’ятому курсі і
повсякчас переконуюсь у тому, що зро-
била правильний вибір.

У нас чудова, дружна група. Ми
допомагаємо одне одному у вивченні
тієї чи іншої теми, коли виникає така
потреба. Разом відзначаємо свята та
дні народження. Любимо дивувати
наших хлопців на День захисника
Вітчизни.

— А який предмет Вам більш за все
подобається?

— Кожний предмет цікавий по-
своєму, у кожній дисципліні є те, що
мені подобається. Наприклад, на да-
ний момент більш за все мене захоплює
хірургія та офтальмологія.

— Чи подобається Вам, як майбут-
ньому лікарю, практична підготовка?

28 листопада відбулася звітно-ви-
борча конференція студентів ОНМедУ.

Зі звітом про виконану роботу у
2018/2019 навчальному році виступила
голова студентського самоврядування
А. Старенко.

Виступили кандидати на посаду го-
лови студентського самоврядування —
студентка 3-го курсу стоматологічно-
го факультету Анастасія Громадченко
і студентка 4-го курсу МФ-2 Єлизаве-
та Єлісєєва.

Прямим таємним голосуванням
було обрано голову студентського са-
моврядування на 2019/2020 навчаль-
ний рік — Анастасію Громадченко.

Також голосуванням було затвер-
джено новий склад студентського са-
моврядування:

Комісія з навчально-виховної робо-
ти — Світлана Пірієва.

Комісія з науково-дослідної роботи
— Олександр Ніколаєнко.

Комісія з соціально-побутової ро-
боти — Георгій Іванов.

Комісія з санітарно-просвітницької
роботи — Анна Вадилюк.

Комісія зі спортивно-оздоровчої
роботи — Ігор Черкіс.

Комісія з культурно-масової робо-
ти — Вікторія Цихоня.

Комісія з інформаційної роботи —
Олександра Бєлкіна.

Комісія з міжнародних зв’язків —
Омар Ахмад.

Контрольно-ревізійна комісія —
Анна Петрова, Діана Шнайдер, Анна
Козик.

Бажаємо Анастасії Громадченко і
новому складу студентського самовря-
дування натхненної праці! Дякуємо Ана-
стасії Старенко за виконану роботу.

Студентське життя Звіти і вибори 

У ПРОФСПІЛЦІ«НЕ БАЧУ СЕБЕ
В ІНШІЙ ПРОФЕСІЇ»

У СТУДРАДІ

22–23 листопада 2019 року в Київсь-
кому національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця пройшла
міжнародна науково-практична конфе-
ренція студентів і молодих вчених
“Annual Young Medical Scientists Con-
ference-2019”.

У цьому році серед 320 делегатів і
290 вільних слухачів з різних медичних
закладів України, а також представ-
ників Білорусі, Азербайджану та
Швейцарії були й представники Сту-
дентського наукового товариства ка-
федри внутрішньої медицини № 1 з

З КИЄВА, З ПЕРЕМОГОЮ!

27 листопада відбулася звітно-
виборча конференція первинної
профспілкової організації співробіт-
ників ОНМедУ.

На конференції були присутні 103
делегати від усіх підрозділів універси-
тету та більше 30 гостей.

Головуючим було обрано доц. Г. Ф.
Степанова.

Зі звітом про виконану роботу за
період з 2014 по 2019 рік виступила за-
ступник голови профкому Н. В. Гарі-
на.

Наталя Вікторівна висвітлила ос-
новні напрямки роботи профспілки
університету, які відображені у «Колек-
тивному договорі співробітників
ОНМедУ» — участь у контролі систе-
ми оплати праці; реалізація соціальних
програм; оздоровча робота й організа-
ція відпочинку, культурного дозвілля
співробітників та їхніх дітей; матері-
альна підтримка членів профспілки;
останній рік і чотири місяці — захист
законних прав та інтересів працівників
ОНМедУ від втручання в життєді-
яльність вишу Міністерства охорони
здоров’я України.

Усіма учасниками конференції ро-
бота профспілки була визнана задо-
вільною, положення всіх розділів «Ко-
лективного договору» — виконаними.

Відкритим голосуванням одного-
лосно було обрано голову первинної
профспілкової організації співробіт-
ників ОНМедУ — проф. Ю. В. Сухіна
та 16 осіб профспілкового комітету;
голову ревізійної комісії Л. І. Красилю-
ка та двох осіб — до нового складу ре-
візійної комісії.

Делегатами на звітно-виборчу комі-
сію Одеської профспілки працівників
охорони здоров’я було обрано Ю. В.
Сухіна, Н. В. Гаріну, Л. Ф Малашевсь-
ку і Н. І. Кара.

У ДОБРУ ПУТЬ,
«АНАЛЕПТИК»!

Нещодавно відбулася довгоочіку-
вана подія — вийшов у світ журнал
«Аналептик» — електронне видання
Студентського самоврядування
ОНМедУ. Авторський колектив багато
і плідно попрацював, щоб це видання
було цікавим і різноманітним. Тут є
новини і кросворди, статті і поради,
мемасики і техніки сну, лайфхаки, кон-
курси і багато чого іншого. Над вихо-
дом першого номеру працював колек-
тив у складі Анастасії Старенко, Олек-
сандри Бєлкіної, Дарії Немченко, Ва-
лерії Щербакової, Анастасії Савенюк,
Марії Теплової, Марини Фільчук, Ар-
тема Барася, Дар’ї Романів, Лали Соі-
нової та Карама Сингха. Редактор пер-
шого випуску — студентка 6-го курсу
МФ-2 Юлія Телешевська.

Ми поставили ціль урізноманітни-
ти життя студентів, будні яких вкрай
наповнені серйозним навчанням, праг-
немо хоч трошки відірвати від підруч-
ників та «повернути до життя». Адже
і назва журналу — «Аналептик» озна-
чає в перекладі «той, що повертає до
життя». Сторінки журналу можна на
кілька хвилин відкрити у своєму смарт-
фоні на перерві між парами, щоб дізна-
тися щось нове, пройти цікаві тести,
посміятися з мемів, одне слово, відпо-
чити.

Журнал виходитиме раз на місяць.
Отож, другий номер — саме перед Но-
вим роком. Ми сподіваємося на відгу-
ки і поради студентів, тому в другому
номері буде анкета із запитаннями, на-
скільки цей проект сподобався студен-
там. Плануємо в подальшому розши-
рити тематику журнальних сторінок.

Олександра БЄЛКІНА,
студентка 4-го курсу МФ-2,

голова інформаційної комісії Студради

Журнал для студентів

— Так, я вважаю, що це один із не-
обхідних аспектів нашого навчання.
Починаючи з четвертого курсу, ми
проходили практику на різних клі-
нічних базах. Вчились опитувати
пацієнтів, збирати анамнез, практику-
валися в пальпації та перкусії. Під час
навчального процесу нам давали мож-
ливість самостійно встановити діагноз
за даними, які ми отримали під час
спілкування з пацієнтом.

— Чула, що Ви отримували стипен-
дію міського голови за свої успіхи. . .

— Так, мені було призначено цю
стипендію за відмінне навчання, а та-
кож за участь у благодійних акціях,
допомогу в організації різних культур-
них програм, тобто за активну гро-
мадську роботу.

— А який захід найбільше запам’я-
тався у новому навчальному році?

— У листопаді відбулася «Сту-
дентська осінь першокурсника-2019»,
організована студентським самовряду-
ванням спільно з Центром студентсь-
кої творчості.

Провідна тема виступів — «Мамо,
я студент!». Оскільки ця тема є бага-
тогранною, то кожний факультет ви-
світлив своє оригінальне бачення.

Щоб підготувати яскравий виступ,
нам необхідно було докласти багато
зусиль, наполегливості та часу на
підготовку. І це того варто! Адже зав-
дяки цій роботі ми всі згуртувалися,
стали єдиною командою. Було дуже
цікаво познайомитися з веселими,
креативними студентами з інших кур-
сів, поспілкуватися з ними і разом взя-
ти участь у «Студосені-2019»!

— У чому полягає Ваша робота у
деканаті?

— Кожного дня до деканату звер-
таються студенти для того, щоб отри-
мати відповіді на свої питання, дозво-
ли на відвідування занять. Саме у цьо-
му ми їм і допомагаємо.

Окрім цього, я виконую обов’язки
голови інформаційної комісії студент-
ського самоврядування медичного фа-
культету № 1.

— Дякую за відповіді і бажаю ус-
піхів!

Ірина ВОЛОШКО

На фото: Валерія ЩЕРБАКОВА

курсом серцево-судинної патології
ОНМедУ — лікар-інтерн Михайло
Павлючок і студентка 5-го курсу ме-
дичного факультету Надія Мітрохіна.

Михайло Павлючок посів 1-ше
місце в секції внутрішньої медицини з
доповіддю «Порівняння ефективності
двох методів ресинхронізуючої терапії
у пацієнтів із серцевою недостатністю
та блокадою лівої ніжки пучка Гіса»
(науковий керівник — д. мед. н., проф.
Ю. І. Карпенко).

Надія Мітрохіна посіла 3-тє місце в
цій же секції з доповіддю «Вплив три-
валості та компенсації цукрового діа-
бету на психологічний стан хворого»
(науковий керівник — доц. О. І. Перст-
ньов).

Усього на конференції було пред-
ставлено більше 200 наукових робіт.

Н. СЕРГІЄНКО


