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Вчена рада

З ДНЕМ
КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ!
Шановні колеги і студенти!
Вітаю вас з Днем Конституції України! Прийняття Основного закону в 1996 році
стало вінцем розвитку українського конституціоналізму,
історія якого налічує вже більше 300 років.
Конституція України, як і
сама держава, пройшла непростий шлях. Вона не раз
ставала об’єктом маніпуляцій і неправомірного втручання. Однак для справжнього лікаря її положення і принципи завжди були правдою: гарантія рівних прав людини і рівного доступу до якісної медичної допомоги.
Для справжнього лікаря усі рівні. На операційному столі
не існує бідних і багатих, впливових і рядових. Є тільки
пацієнт, що потребує висококваліфікованої допомоги. Я закликаю досвідчених медиків і лікарів-початківців непохитно
дотримуватися цього принципу.
Конституція — фундаментальний звід правил для цивілізованого суспільства, загальний зрівнювач. Щоб цей інструмент був ефективним, у ньому не повинно бути архаїзмів, тобто норм, які в сучасних умовах неможливо виконати. У Конституцію незалежної України з радянських часів перейшла
норма про безкоштовну медицину. Парадоксально, але «безкоштовна» на практиці виявилася корумпованою, застарілою, неефективною і недоступною. Тому продумана і повномасштабна реформа медицини — першочергове державне завдання. Якою медицина повинна стати для українців і якою її
повинна регламентувати Конституція? Моє глибоке переконання — страховою. Досвід успішних європейських країн демонструє ефективність такого вектора.
Нарівні з державними інститутами Конституція потребує
якісної модернізації. Це під силу людям виняткових компетенцій, досвіду, патріотизму і таланту. Хто, як не система вищої освіти, здатний підготувати таких профі? Тому цей складний шлях усі ми повинні пройти разом.
Щиро бажаю Україні та всім нам, її громадянам, мудрості, стійкості, оптимізму і перемог!
З повагою,
голова Вченої ради
ОНМедУ, академік Валерій Запорожан

Ось і добіг кінця цей складний
і неординарний 2019/2020 навчальний рік, коли всі ми змушені
були пристосовуватися до нових
вимог часу: жити і працювати, виконувати свої звичайні обов’язки у
новому форматі. Колектив нашого
університету на високому рівні
проявив себе в усіх аспектах діяльності — науковій, лікувальній,
педагогічній. Про це йшла мова на
останньому засіданні Вченої ради,
яке відбулося 25 червня в дистанційному режимі.
Перш за все, голова Вченої ради
академік В. М. Запорожан привітав з
ювілеєм завідувачку кафедри фти-

ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ,
ЗДОРОВ’Я ТА НАТХНЕННЯ!
зіопульмонології професора Н. А.
Мацегору. Кращі співробітники університетських клінік з нагоди професійного свята — Дня медичного
працівника — отримали Почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток
медицини. Шість науковців університету отримали атестати доцентів.
Члени Вченої ради одноголосно
підтримали висунення Вінницьким
національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова науково-практичної роботи на тему «Розробка
комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М. І. Пирогова» — на
здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки у 2020 році.
Було заслухано доповіді голів екзаменаційних комісій про підсумки
державних випускних іспитів. Цього
року іспити проводилися в дистанційному форматі на платформі Microsoft
Teams. Усі студенти вийшли на зв’язок і показали високий рівень теоретичних знань.
На фармацевтичному факультеті
відбувся захист дипломних робіт. До
захисту було допущено 16 випускників
фармацевтичного та міжнародного
факультетів. Студенти успішно захистили свої роботи й отримали оцінки
«добре» та «відмінно».
Підбиваючи підсумки, голова Вченої ради академік В. М. Запорожан
відзначив: «Ми гідно впоралися із ситуацією. Іспити було проведено на високому рівні. Вітаю з успішним завершенням навчання. Будемо і надалі
вдосконалюватися в онлайн-

навчанні — такий час! А досвід у нас
уже є».
На засіданні було затверджено
випуск 2020 року вітчизняних та іноземних лікарів і фармацевтів: 827
вітчизняних і 300 іноземних студентів
повністю освоїли програму навчання
та склали іспити й отримають дипломи ОНМедУ.
В. о. проректора з науково-педагогічної роботи проф. О. А. Шандра
представив кандидатури на наукову
роботу 35 випускників і 9 інтернів.
Вчена рада затвердила кандидатури
всіх молодих науковців. Також було
підтримано 6 кандидатур студентів
на одержання іменних стипендій
(Президента України, Верховної Ради України та міського голови).
Вчена рада затвердила плани роботи університету та робочі навчальні плани кафедр на 2020/2021 навчальний рік, які представила в. о.
проректора з науково-педагогічної
роботи проф. І. П. Шмакова.
Одноголосно було прийнято рішення щодо встановлення ліміту стипендіатів, яким може призначатися стипендія за результатами семестрового
контролю у діапазоні від 40 до 43 %
фактичної кількості студентів денної
форми навчання, які навчаються за
державним замовленням, та відповідно залишити показник студентів, яким
може призначатися підвищена академічна стипендія, на рівні 2 %.
Було обговорено та підтримано
доповідь проректора з науково-педагогічної роботи доцента К. О. Талалаєва про затвердження «Положен-

ня про політику та процедури запобігання, попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМедУ».
З метою підвищення якості освіти,
оптимізації навчального процесу та
більш ефективного використання
коштів університету, в. о. ректора
ОНМедУ проф. Р. С. Вастьянов запропонував внести з 1 вересня 2020
року зміни у структуру ОНМедУ, а
саме: створити нові кафедри шляхом
злиття або реорганізації деяких кафедр.
Цю пропозицію було прийнято
одноголосно.
З питанням про присвоєння вчених звань виступила вчений секретар університету проф. О. Л. Аппельханс. У результаті процедури таємного голосування, яка проходила за
всіма правилами протиепідемічної
безпеки, всі претенденти на отримання вченого звання дістали підтримку Вченої ради.
У заключному слові голова Вченої
ради академік НАМН України В. М. Запорожан висловив щиру подяку всім
співробітникам університету за віддану працю, трудові досягнення, готовність розвиватися й опановувати
нові методи роботи. В. М. Запорожан
наголосив на необхідності подальших зусиль у наукових дослідженнях,
вивченні іноземних мов, публікації
результатів роботи в журналах з високим імпакт-фактором і побажав
усім гарного відпочинку, здоров’я та
натхнення.

(З сайту ОНМедУ)

НАША ALMA MATER — ОНМедУ

Сьогодні Одеський національний медичний університет — це навчальний заклад України, який поєднує традиції класичної лікарської школи та інноваційні технології. Медична освіта досягається завдяки тісній співпраці
фахівців університету та студентів. Разом вони виконують
важливий обсяг клінічної, дослідницької та лікувальної
роботи. Кожний майбутній лікар має можливість не тільки
займатися у симуляційних центрах, а й отримувати практичні знання завдяки навчанню на лікувальних базах
ОНМедУ.
Наш університет є членом Міжнародної та Європейської асоціацій ВНЗ. Саме це надає можливість наблизити
рівень підготовки спеціалістів до світових стандартів. Сім
факультетів, 66 кафедр, більше 1200 викладачів є головним скарбом медичного університету.

Формують фундамент знань і практичних навичок 140
докторів медичних наук. Саме тому головним досягненням
Одеського національного медичного університету є люди.
Вони навчають студентів, лікують пацієнтів, роблять наукові
досягнення. Упродовж уже більше ста років саме наші вчені,
викладачі формують і утворюють головне — суть Одеського
національного медичного університету. Завдяки їм у навчальний процес і лікарську практику впроваджуються сучасні досягнення медичної науки, зокрема ендоскопічні, лапароскопічні, трансплантологічні технології, тканинна терапія та генетична медицина. За роки існування ОНМедУ саме
вони підготували 74 тисячі лікарів і продовжують підготовку
кваліфікованих медиків і майбутніх учених.
Чекаємо Вас у стінах нашої alma mater, адже ОНМедУ — це
наш дім, це наша велика родина!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222
«МЕДИЦИНА»
Медична освіта в ОНМедУ є однією з найбільш розвинених і
провідних у порівнянні з іншими ВНЗ України та Європи.
За 120 років своєї історії Одеський національний медичний університет зробив великий внесок у розвиток медицини як науки, саме наш ВНЗ закінчили такі відомі всьому світу видатні діячі: Б. Я. Резнік, М. А. Кушнарьов, В. М.
Запорожан та інші видатні вчені та практичні лікарі.
Майбутні лікарі отримують освіту на трьох медичних факультетах. Усього на медичних факультетах № 1, 2, 3 навчаються
більше 4 тисяч вітчизняних студентів 1–6-го курсів навчання.

НАША ALMA MATER — ОНМедУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221
«СТОМАТОЛОГІЯ»

Перші три курси студенти засвоюють базові теоретичні знання
на кафедрах анатомії, гістології, біології, фармакології та інших.
З 4-го по 6-й курс студенти навчаються за цикловою системою
на клінічних базах Одеси.
Завдяки новітнім технологіям, оснащенню кафедр, електронній бібліотеці та симуляційним класам, що сприяють впровадженню в навчальний процес і лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, у тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін., студенти можуть повністю здобути всі необхідні навички для того, щоб стати кваліфікованими лікарями.
Однак треба пам’ятати, що, по-перше, вчитись у медичному
університеті дуже важко. Кожний день треба бути підготовленим
до заняття, запам’ятовувати велику кількість інформації. Взагалі
лікарі вчаться все життя, адже наука не стоїть на місці. А по-друге, кожному студенту треба мати велику мотивацію вчитися та йти
за своїм покликанням. Обираючи цей фах, можна не лише насолоджуватися процесом праці, а й досягти справжнього успіху, бо
престижність будь-якої праці визначають саме майстерність і наснага тієї людини, що її виконує.

Стоматологічний факультет готує лікарів-стоматологів загальної
кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі
власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним
обладнанням провідних фірм Європи.
Базові знання студенти отримують на теоретичних і клінічних кафедрах протягом першого та другого курсів. Практичні навички і знання студенти отримують на п’ятьох профільних кафедрах (терапевтична, ортопедична, хірургічна стоматологія, кафедра ортодонтії та кафедра стоматології дитячого віку) протягом наступних трьох років навчання.
За більше ніж 50 років існування факультету отримали диплом
лікаря-стоматолога близько 8 тисяч осіб, у тому числі іноземні громадяни 30 країн світу. Сьогодні на стоматологічному факультеті навчається понад 650 студентів на бюджетній і контрактній формах навчання.
На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна
база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності.
Клінічні кафедри факультету розташовані у власних університетських клініках і в обласних та міських лікувальних закладах Одеси.
Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на високому рівні
здійснювати діагностику й лікування, використовуючи вітчизняні та
світові досягнення науки.
На базі кафедри ортодонтії створено симуляційний центр, оснащений сучасним обладнанням, яке дає можливість підготовки не
тільки студентів, а й лікарів післядипломної освіти.
Колектив викладачів факультету постійно проводить роботу з
удосконалення контролю знань студентів і підготовки навчальнометодичної документації, що включає розробку методичних рекомендацій, посібників, навчально-методичних розробок, комплексних програм для самоконтролю відповідно до навчальних програм і сучасних вимог, які видані як державною, так і англійською мовами.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 226 «ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
Одним з лідерів на фармацевтичному освітньому просторі України є Одеський національний медичний університет, у якому підготовка
фахівців у галузі фармації триває з 1903 року. Нині фармацевтичний факультет Одеського національного медичного університету є потужним навчальним і науковим центром півдня України. На факультеті навчається більше ніж 1000 українських і зарубіжних студентів
денної та заочної форм навчання, які здобувають кваліфікацію «провізор». Кафедри фармацевтичного факультету розміщуються в ок-

ремому навчальному корпусі, оснащені сучасним обладнанням, яке
необхідне для проведення навчальної та наукової роботи.
На факультеті реалізована концепція комп’ютерної підготовки
студентів до ліцензійних іспитів «Крок», широко використовуються
можливості локальної комп’ютерної мережі у вигляді електронної
бібліотеки для студентів, де представлені версії методичних розробок, електронні книги, науково-методичні матеріали, підготовлені
науково-педагогічним колективом. У зручних і просторих читальному
і комп’ютерному залах студенти працюють не тільки за стаціонарними комп’ютерами, але і в зоні Wi-Fi, де на електронний носій можна
скопіювати потрібну інформацію.
Науково-дослідна робота на кафедрах тісно пов’язана з діяльністю студентського наукового товариства факультету. Активну участь
у студентському науковому товаристві беруть іноземні студенти, роботи яких розкривають специфічні для їхніх країн підходи до розв’язання тих чи інших проблем фармації. Організація і проведення
науково-практичних конференцій є одним з важливих елементів комплексної підготовки фахівців і розвитку наукової роботи фармацевтичного факультету. Студенти факультету беруть активну участь у наукових конференціях, у тому числі в тих, які щороку проводить Одеський національний медичний університет.
Особлива увага в навчальному процесі зосереджена на практичній підготовці майбутніх провізорів. У навчальній аптеці факультету проводяться заняття у формі ділових ігор, проходять практичні
заняття з виготовлення лікарських препаратів і обслуговування населення. Крім того, університет співпрацює з аптечними установами
та фармацевтичними підприємствами Одеси, які є базами виробничої практики для студентів фармацевтичного факультету. Студенти
проходять виробничі практики з організації та економіки фармації,
менеджменту і маркетингу в фармації, фармацевтичного аналізу,
клінічної фармації та спеціалізації.
Випускники фармацевтичного факультету отримують кваліфікацію «провізор» і після проходження інтернатури (первинної спеціалізації) обіймають такі фармацевтичні посади, як завідувач і заступник
завідувача аптеки й аптечного складу, провізор і провізор-організатор у сфері фармації, менеджер і офіс-менеджер медичної фірми
або представництва, фахівець з виробництва препаратів і косметичних засобів на заводі, провізор-аналітик аптеки і контрольно-аналітичної лабораторії.
Сьогодні фармацевтичний факультет університету є перспективним, успішно працює, розвивається й інтегрує фармацевтичні заклади міста та області в інтересах підготовки кваліфікованих кадрів для
потреб практичної фармації.

В. АНІСІМОВ,
декан фармацевтичного
факультету ОНМедУ

Звіти і вибори в СНТ

Â²Ä ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÃÓÐÒÊÀ —
ДО ВЕРШИН НАУКИ
Восьмого червня 2020 року
відбулося звітно-виборче засідання СНТ.
Науковий керівник СНТ,
д. мед. н., професор О. Г. Юшковська подякувала студентам за плідну роботу протягом навчального року та закцентувала увагу на основних
напрямках діяльності в наступному навчальному році.
Зі звітом про роботу у
2019/2020 навчальному році
виступив голова СНТ, студент 6-го курсу Олександр
Ніколаєнко.
— Цей рік був дуже плідним у плані розвитку студент-

ської науки в нашому університеті, — підбив підсумки
Олександр. — Ми провели
багато майстер-класів, засідань наукових гуртків на
різних кафедрах, організували Школу молодого науковця — «Наука для чайників». Уже одинадцятий рік
співпрацюємо з фондом Віктора Пінчука «Завтра. UA».
Брали участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
Незважаючи на пандемію
коронавірусу, робота продовжилася, і навесні студентські наукові гуртки активно

проводили свої засідання в
дистанційному режимі. І в
цьому році ми знову довели,
що СНТ — це історія не про
одну людину, а про цілу команду справжніх однодумців!
Під час засідання було
затверджено нових членів
ради СНТ, адже наші двері
завжди відчинені для тих студентів, які прагнуть поринути у цікавий світ науки.
Новим головою СНТ на
2020/2021 навчальний рік
було обрано студента 5-го
курсу Богдана Зінчука.
— Потрапити до складу
СНТ стало моєю ціллю ще на

другому курсі, коли я разом з
нашою командою «Антитіла» переміг в університетському науковому турнірі. Саме
тоді я зрозумів, що хочу не
тільки займатися наукою, а й
брати участь в організації
наукових заходів у нашому
університеті.
І вже на третьому курсі я
дійшов своєї мети. Два роки
плідної роботи у складі активу СНТ стали незабут німи для мене. У цьому навчальному році я вже обіймав
посаду заступника голови
СНТ, і нині для мене великою нагородою є можливість
стати головою СНТ у наступному навчальному ро ці.
Буду продовжувати традиції нашого товариства і робити все для розвитку студентської науки в ОНМедУ,
— сказав Богдан після свого
обрання.
Успішної, цікавої та перспективної роботи новому
складу СНТ!
О. НІКОЛАЄНКО
На фото зліва направо: засідання ради СНТ; Б. Зінчук.

ШОСТИЙ
НОМЕР
«АНАЛЕПТИКА»
Не дивлячись на карантин, вийшов черговий, уже шостий номер студентського журналу «Аналептик».
Редакційна колегія попрацювала
на славу! Адже на сторінках журналу
викладена цікава й різноманітна інформація. Факти з історії медицини,
актуальні поради для безпечного літнього відпочинку, матеріал про шкоду,
яку несе надмірне вживання цукру, що
робити, якщо обгоріли на сонці, — про
це та про багато що інше можна дізнатись з «Аналептика». Автори статей —
Марина Фільчук, Софія Салієва, Анастасія Громадченко, Валерія Щербакова, Лала Соінова, Шейх Ясміна...
Редактор шостого номеру — студентка 3-го курсу МФ-2 Ольга Курінна.
Приємно, що студенти читають
наш журнал. Під час канікул ми будемо готувати нові номери. Наступні
вийдуть у липні та серпні. До зустрічі
на сторінках «Аналептика»!

О. БЄЛКІНА,
студентка 5-го курсу МФ-2
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