
4 червня в дистанційному режимі
пройшло чергове засідання Вченої
ради ОНМедУ.

Вчений секретар професор О. Л.
Аппельханс ознайомила з пропози-
цією Асоціації неонатологів України
представити д. мед. н. професора,
члена-кореспондента НАМН Украї-
ни М. Л. Аряєва до державної наго-
роди — почесного звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки України».
Цю пропозицію Вчена рада підтрима-
ла одноголосно.

Проректор з науково-педагогічної
роботи доцент К. О. Талалаєв доповів
про зміни у законодавстві України
щодо процедури проведення конкурсів
на заміщення вакантних посад у
ВНЗ. Вчена рада затвердила від-
повідні зміни у «Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогіч-
них працівників та укладання з ними
трудових договорів (контрактів)».

Заступник голови приймальної
комісії доцент Г. Ф. Степанов до-
повів, що у зв’язку з епідемією ко-
ронавірусної хвороби МОН Украї-
ни були змінені терміни проведення

вступної кампанії. Вчена рада за-
твердила відповідні зміни у Правилах
прийому на 2020 рік.

Також були обговорені та затвер-
джені документи, які регламентують
роботу освітніх центрів — «Крим-Ук-
раїна» та «Донбас-Україна» на базі
ОНМедУ, «Положення про прийом
іноземних громадян на навчання» та
«Положення про видачу запрошень
на навчання іноземних громадян».

В. о. проректора з науково-педа-
гогічної роботи професор О. А. Шан-
дра доповів про порядок акредитації
аспірантури. Вчена рада також за-
твердила рецензентів та опонентів для
захисту завершених дисертаційних
робіт, гарантів та уповноважену осо-
бу з акредитації аспірантури.

Начальник планово-економічного
відділу Н. З. Кадебська доповіла про
фінансовий стан університету і про-
позиції щодо перерозподілу залишків
за спеціальним фондом на 01.01.2020 р.
Вчена рада затвердила виділення до-
даткових коштів на дооснащення клі-
нічних кафедр.

В. о. проректора з науково-педа-
гогічної роботи професор І. П. Шма-

кова доповіла про необхідність ство-
рення навчально-методичного від-
ділу. Вчена рада підтримала цю про-
позицію, а також затвердила ліцен-
зійні справи про розширення освіт-
ньої діяльності у сфері післядипломної
освіти.

Голова  Вченої  ради  академік
НАМН України В. М. Запорожан по-
відомив про необхідність здійснення
спірних питань, які виникли в про-
цесі реорганізації університетських
клінік.

«Мета реформування — покращи-
ти умови праці, підвищити фінансо-
ве забезпечення клінік та персоналу,
оптимізувати менеджмент, — наголо-
сив В. М. Запорожан. — Будь яка ре-
форма повинна бути з людським об-
личчям». Валерій Миколайович наго-

НЕОБХІДНА ЛІКАРСЬКА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ БУДЕ В ОНМедУ

лекцій, складні іспити та комп’ютерне тестування
— позаду.

Які можливості для нашої кафедри та ОНМедУ
відкриває це навчання?

Дуже перспективні й актуальні в умовах, які
склалися у нашій країні.

Наша кафедра багато десятиріч не тільки на-
вчала студентів, а й підготувала велику кількість
лікарів спортивної медицини та ЛФК.

Нині в Україні, як і по всьому світі, з’явилась
нова лікарська спеціальність, яка поєднує в собі
лікувальну фізичну культуру, фізіотерапію та ерго-
терапію задля досягнення головної мети — віднов-
лення здоров’я та функціональної спроможності
людини.

Лікарі ФРМ повинні з’явитися у клініках усіх
регіонів нашої країни. Такі критерії надання реабі-
літаційної допомоги у відповідності з реформуван-
ням охорони здоров’я.

Оскільки разом зі мною проходила навчання і
доцент нашої кафедри Наталія Кухар, то вже з ве-
ресня ми плануємо розпочати підготовку спеці-
алістів нашого регіону.

Хочеться висловити щиру подяку усім співробі-
тникам кафедри ФРМ та спортивної медицини
НМАПО на чолі з ідейним натхненником впрова-
дження цієї спеціальності в Україні — професором
Олександром Владимировим, які в цей непростий
час змогли організувати навчання на такому ви-
сокому рівні.

На курсі було 60 лікарів з усіх куточків нашої
країни. В групі завжди панувала дружня та колегі-
альна обстановка професійної взаємодопомоги, ба-
жання поділитися, підставити плече. Я дуже рада,
що в нашій службі є такі прекрасні спеціалісти.

     Ольга ЮШКОВСЬКА,
д. мед. н., професор, зав. кафедри фізичної

реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання та валеології

Йдеться про «Фізичну та реабілітаційну медици-
ну». Спеціалісти цього напрямку виконують дуже
важливу і необхідну для здоров’я людей місію —
поліпшують та відновлюють порушення структур
та функцій організму, які виникають внаслідок
різних хвороб і травм.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини по-
винен мати другий рівень вищої освіти (магістр) у
галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Ме-
дицина» та відповідну спеціалізацію.

І дуже приємна новина: фахівці кафедри фізич-
ної реабілітації, спортивної медицини, фізичного ви-
ховання та валеології готуються до викладання
нової спеціальності в ОНМедУ.

Завідувачка кафедри д. мед. н., проф. О. Г.
Юшковська пройшла курс навчання за фахом,
який було організовано ГО «Українське товари-
ство фізичної та реабілітаційної медицини» за
участі викладачів та керівництва Європейського
Борду фізичної та реабілітаційної медицини ESPRM
та Європейської спілки медичних спеціалістів
UEMS (Київ, 2016–2017 рр.).

У 2018 р. О. Г. Юшковська пройшла навчання
у МОЗ України за підтримки Швейцарської агенції
розвитку та співробітництва (SDS) і отримала сер-
тифікат Національного тренера з МКФ.

У 2019 р. співробітниками кафедри було підго-
товлено, затверджено та оприлюднено у виданні
«Український журнал фізичної та реабілітаційної
медицини» Типову робочу програму з ФРМ для
студентів медичних вишів.

Наступним важливим кроком було проходжен-
ня проф. О. Г. Юшковською та доц. Н. М. Кухар
курсів спеціалізації з ФРМ на кафедрі фізичної та
реабілітаційної медицини і спортивної медицини
НМАПО імені П. Л. Шупика та отримання серти-
фіката лікаря ФРМ.

І вже восени 2020 року ОНМедУ має можливість
розпочати підготовку та перепідготовку фахівців
Одеського регіону з цієї сучасної лікарської спе-
ціальності.

Про те, як проходило навчання, розповідає Оль-
га Юшковська.

ВЧЕНА РАДА —
ÎÍËÀÉÍ

ЦІКАВІ МОЖЛИВОСТІ,
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

...У моєму професійному доробку з’явилась ще
одна лікарська спеціальність — фізична та реабілі-
таційна медицина, яку я опановувала останні чоти-
ри місяці у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика у Києві.

Проте шлях до отримання цього офіційного до-
кумента був більш довгим, адже ця спеціальність
тільки-но з’явилася в Україні. До цього протягом
року нас навчали кращі професори Європейсько-
го Борду фізичної та реабілітаційної медицини.
Мені вдалося пройти чотири курси.

Після цього пощастило пройти навчання, яке
було організоване Міністерством охорони здоров’я
України, і стати національним тренером МКФ, по-
бувати на міжнародних конгресах та конференці-
ях, ознайомитися з тим, як працюють провідні ре-
абілітаційні клініки Європи.

На початку цього року мене було направлено
на офіційні курси спеціалізації, які стартували у
НМАПО. Чотири місяці щоденних багатогодинних

лосив, що жодний співробітник не
може бути звільненим або постражда-
ти матеріально внаслідок реоргані-
зації.

Голова профспілкового комітету
ОНМедУ професор Ю. В. Сухін нага-
дав, що свого часу Валерій Микола-
йович започаткував традицію соці-
альної та матеріальної підтримки
працівників. «Така принципова по-
зиція забезпечила збереження універ-
ситету та його колективу в часи ви-
пробувань, які ми нещодавно пере-
жили разом. Піклування про людей,
фінансова підтримка, людяність, со-
лідарність — наша принципова пози-
ція на всі часи», — підкреслив Ю. В.
Сухін.

 (За матеріалам сайту ОНМедУ)
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  Реформування та модернізація
галузі охорони здоров’я, постійне
підвищення вимог до якості надання
медичної допомоги населенню потре-
бують від лікарів та медичного персо-
налу в цілому не тільки досконально
володіти  теоретичними знаннями, але
й мати певний практичний досвід.

Проходячи навчання в медичному
закладі (вищому або середньому),
студенти майже завжди відчувають
дефіцит практичного аспекту підго-
товки. Для цього існує низка пере-
шкод — це і неможливість відтворен-
ня більшості практичних маніпу-
ляцій, відсутність тематичних паці-
єнтів, етико-деонтологічні, морально-
етичні та законодавчі обмеження у
взаєминах між студентами та пацієн-
тами.

Тому найважливішими завдання-
ми сучасної середньої, вищої та після-
дипломної медичної освіти є створен-
ня умов для якісної підготовки висо-
кокваліфікованих спеціалістів різних
медичних галузей, відпрацювання та
закріплення практичних навичок без

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ
НА СИМУЛЯЦІЙНОМУ

ОБЛАДНАННІ ОНМедУ

Кафедра педіатрії № 1 використо-
вує усі форми дистанційного навчання
студентів — лекції, практичні заняття,
відпрацювання, диференційовані залі-
ки, іспити. Для лікарів був запропоно-
ваний тематичний цикл вебінарів «Ак-
туальні проблеми коронавірусної
інфекції» із залученням провідних
фахівців України і Молдови.

Карантин з приводу пандемії
Covid-2019 створив особливі виклики
викладачам і студентам нашого уні-
верситету щодо організації навчаль-
ного процесу, на разі актуальне по-
дальше вдосконалення дистанційно-
го навчання.

22 травня 2020 р. було проведене
дистанційне засідання СНТ за допо-
могою програми ZOOM Video Com-
munications, Inc (ZOOM). Дистанцій-
не засідання було присвячене підсум-
кам роботи СНТ кафедри за 2019/
2020 навчальний рік та включало до-
повіді членів СНТ, які мали бути за-
слухані 9–10 квітня 2020 р. на що-
річній міжнародній конференції
ОНМедУ — «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медици-
ни» (для студентів та молодих вче-
них), присвяченій 150-річному ювілею
професора В. В. Вороніна. Онлайн-
платформа ZOOM зареєструвала 38
учасників: члени СНТ кафедри, сту-
денти, співробітники кафедри, гості.

Засідання відкрив завідувач ка-
федри педіатрії № 1, член-кореспон-
дент НАМН України, д. мед. н., про-
фесор М. Л. Аряєв. У своєму вступно-
му слові він наголосив на важливості
й цінності студентської наукової ро-
боти. СНТ кафедри педіатрії № 1 ОН-
МедУ має багаторічний досвід робо-
ти і його діяльність будується на
принципах поглибленого вивчення
педіатрії і неонатології поруч з отри-
манням навичок наукової роботи, ос-

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ СНТ:
ÏË²ÄÍÎ ² ÒÂÎÐ×Î

воєнням її методів і прийомів. Протя-
гом 2017–2020 років членами СНТ ка-
федри педіатрії № 1 на підсумкові сту-
дентські конференції була представле-
на 21 наукова робота: 2017 р. — 6 (5
– укр. мова, 1 — англ. мова); 2018 р.
— 5 (укр. мова); 2019 р. —
5 (укр. мова); 2020 р. — 5 (4 — укр.
мова, 1 — англ. мова).

Науковий керівник СНТ кафедри
педіатрії № 1, к. мед. н., доцент Ю. В.
Десятська відзвітувала про проведе-
ну роботу СНТ та представила учас-
никам засідання доповідь про гідну
спадщину професора В. В. Вороніна,
яку він залишив у історії нашого уні-
верситету.

В основній частині засідання /он-
лайн-конференції (вебінару)/ СНТ
учасникам були представлені 4 до-
повіді:

1. Цінність ЕКГ-методу в скринін-
говому виявленні синдрому подовже-
ного Q-T у дітей до року. Науковий
керівник: к. мед. н., доцент В. С. Бірю-
ков. Автори: Олексій Шаповалов —
студент 6 курсу МФ № 3; Валерія
Швець — студентка 6 курсу МФ № 3.

2. Поширеність вітамін К-дефіцит-
ного геморагічного синдрому у ново-
народжених дітей Одеської області.
Науковий керівник: к. мед. н., доцент
Ю. В. Десятська. Автори: Любов Ко-
вальчук — студентка 5 курсу МФ
№ 3; Марія Савічева — студентка
5 курсу МФ № 3.

3. Сучасна клінічна характерис-
тика муковісцидозу за даними Одесь-
кого центру. Науковий керівник:
к. мед. н., доцент Д. А. Варбанець.
Автори: Анна Галюк — студентка
6 курсу МФ № 3; Дар’я Галюк —
студентка 6 курсу МФ № 3.

4. Comparative analysis the structure
of infant mortality in Nigeria and Uk-
raine. Науковий керівник: к. мед. н.,
доцент Бірюков В. С. Автор: Akin-
bodewa Oluwaseun Racheal — сту-
дентка 6 курсу міжнародного факуль-
тету.

Представлені доповіді висвітлюва-
ли актуальні проблеми неонатології,
кардіології та пульмонології дитячо-
го віку. Чималий інтерес викликала
доповідь англійською мовою, в якій
було детально подано порівняльний
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ризику заподіяння шкоди пацієнту,
розвиток здатностей швидко прий-
мати рішення і бездоганно виконува-
ти більшість маніпуляцій та втру-
чань.

У зв’язку з цим впровадження си-
муляційного методу навчання як од-
ного з базисних, широкий спектр тре-
нажерів для відпрацювання практич-
них навичок із високим рівнем реалі-
стичності, комп’ютерне та віртуальне
моделювання різноманітних клініч-
них ситуацій є новим спрямуванням
у сучасній вітчизняній школі підго-
товки висококваліфікованих медич-
них кадрів вищої та середньої ланки.

Які ж переваги має симуляційний
тренінг? Насамперед, це:

— клінічний досвід у віртуальному
середовищі без ризику для пацієнта;

— об’єктивна оцінка досягнутого
рівня майстерності;

— необмежена кількість повторів
для відпрацювань навичок;

— відпрацювання дій при рід-
кісних та таких, що загрожують жит-
тю, патологіях;

аналіз структури дитячої смертності в
Нігерії та Україні.

По закінченні кожної доповіді
учасники засідання онлайн-конфе-
ренції (вебінару) СНТ — студенти і
викладачі мали можливість постави-
ти численні запитання доповідачам,
які продемонстрували не тільки осо-
бистий внесок, а й глибинне володі-
ння проблематикою проведеної ними
наукової роботи.

На закінчення засідання онлайн-
конференції (вебінару) СНТ завіду-
вач кафедри педіатрії № 1 член-корес-
пондент НАМН України, д. мед. н.,
професор М. Л. Аряєв подякував усім
за участь, проведену науково-дослід-
ну роботу та якісне володіння мате-
ріалом, визначив подальші пріорите-
ти роботи СНТ кафедри. Зазначив,
що сьогодні сучасному суспільству,
як ніколи, потрібні творчо мислячі фа-
хівці, формування особистості яких
починається із залучення їх до науко-
во-дослідної роботи. Саме в її процесі
формуються здатності здобувати нові
знання, розробляти принципово нові
рішення поставлених завдань. Відмі-
тив, що роль науково-дослідної робо-
ти студентів СНТ в Одеському націо-
нальному медичному університеті по-
стійно зростає і є одним з найбільш
перспективних видів діяльності щодо
формування резерву науково-педаго-
гічних і наукових кадрів. Побажав
випускникам нашого університету
успішного складання випускних іс-
питів і подальшої творчої роботи.

М. Л. АРЯЄВ,
зав. кафедри педіатрії № 1,
чл.-кор. НАМН України,

д. мед. н., професор

Ю. В. ДЕСЯТСЬКА,
к. мед. н., доцент, науковий керівник
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— частину функцій викладача
бере на себе віртуальний тренажер;

— знижений стрес під час перших
самостійних маніпуляцій;

— тренінг відбувається незалежно
від розкладу роботи клініки;

— розвиток як індивідуальних
умінь та навичок, так і здатності ко-
мандної взаємодії.

   В. Г. МАРІЧЕРЕДА,
проректор з науково-педагогічної
роботи (з міжнародних зв’язків),

д. мед. н., професор


