
Одеський національний медуніверси-
тет успішно проводить вступну кампа-
нію і готовий відкрити двері студентам
1 вересня. Про вступну кампанію, пла-
нах на новий навчальний рік і 120-річчя
університету ми поговорили з голо-
вою Вченої ради ОНМедУ, академіком
Валерієм Запорожаном.

— Як триває вступна кампанія? Чи
проводили набір на бюджет?

Ця вступна кампанія в черговий раз
підтверджує статус Одеського медунівер-
ситету як одного з найпрестижніших і по-
пулярних серед абітурієнтів. Тільки за
перші 5 днів роботи приймальної комісії
ми отримали майже в півтора рази
більше заяв, ніж у минулому році. Окре-
мо хочу підкреслити: ми відкриті для абі-
турієнтів з окупованих територій. Я за-
кликаю цих дітей активніше подавати
заяви, отримувати медичну освіту в Ук-
раїні. Ми вас чекаємо і готові надати
будь-яке сприяння. Поки через освітні
центри «Донбас–Україна» і «Крим–Ук-
раїна» на середину серпня було подано
7 заяв.

Найбільшою популярністю в цьому
році користується спеціальність  226
«Фармація», число заяв на вступ удвічі
більше, ніж у 2019 році. Що стосується
бюджету, то нам виділено 302 місця за
держзамовленням. Їх отримають абіту-
рієнти з найвищими балами, а також
діти пільгових категорій.

— Чи буде навчання в 2020/2021 на-
вчальному році дистанційним?

Це залежить від епідеміологічної си-
туації. У будь-якому випадку Одеський
медуніверситет готовий до будь-якої фор-
ми навчання, у тому числі комбінованої.
Ми ще до карантину працювали над
онлайн-навчанням. Студенти слухають
онлайн-лекції та майстер-класи, працю-

КРАЩОМУ
ЛІКАРЮ

Напередодні  Дня Неза-
лежності України у Києві
пройшло нагородження кра-
щих медиків за їх заслуги в
професійній діяльності.  У кон-
курсі взяли участь більше ста
лікарів, переможцям були
вручені нагороди в різних
номінацях, у тому числі —
«За наукові розробки в меди-
цині», «За лікарську май-
стерність», «За турботу та
ласку до хворого».

Кращим лікарем України
було визначено завідувача
кафедри загальної та опера-
тивної хірургії ОНМедУ Ми-
хайла Арсенійовича Кашта-
льяна.

М. А. Каштальяну, який
тривалий час очолював Оде-
ський військовий шпиталь
і врятував не один десяток
життів у мобільному шпиталі
під час бойових дій на Сході
України, було вручено орден
Святого Пантелеймона.

НАГОРОДА
КАФЕДРІ

Військова академія Одеси
нагородила дипломом кафед-
ру медицини катастроф і війсь-
кової медицини ОНМедУ за
активну участь у проведенні
Всеукраїнської курсантсько-
студентської науково-прак-
тичної конференції «Націо-
нальна безпека України: ак-
туальні проблеми і шляхи їх
вирішення».

Вітаємо!  

Шановні колеги і студенти! Щиро вітаю вас із 29-ю річни-
цею Незалежності України!

Добре пам’ятаю день проголошення Акту незалежності.
Піднесення, хвилювання, мрії, надії... Це носилося в повітрі.
Не всім сподіванням судилося справдитися. Ми зазнавали по-
разки, потрапляли в кризи, але ніколи не опускали руки, зав-

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

ють на симуляторах, можуть у режимі ре-
ального часу спостерігати за «живими»
операціями — університетська клініка ос-
нащена відповідним обладнанням.
Кілька років працює онлайн-бібліотека,
у якій є всі навчальні матеріали різними
мовами, включаючи матеріали Єльсько-
го університету, Стенфорда та інших.
У студентів завжди є до неї доступ. Тож
до нового навчального року, у якому
форматі він би не проходив, ми готові.

Карантин спричинив по собі кризу, у
тому числі й у системі освіти. Але для себе
ми визначили: щоб з ним впоратися, по-
трібно розцінювати його як можливість і
новий досвід.

— Усі антикризові менеджери з вами
погодяться

Мені здається, у наші дні хороший ме-
неджер завжди антикризовий. Кризи да-
ються болісно, але тим же часом дають
початок трансформації. Сталася панде-
мія — ми впоралися і перейшли на дис-
танційне навчання. Ще рік тому цього
ніхто не міг припустити. У кінці 1990-х,
коли стояло питання бути університету
чи не бути, ми ввели навчання англійсь-
кою мовою і залучили іноземних сту-
дентів. Почали заробляти і модернізува-
ти університет. Це було непросто, бага-
то хто крутив пальцем біля скроні. Але ми
це зробили. Будь-якій людині, бізнесу,
галузі потрібний струс. Інакше виникає
ризик закостеніти. А ось це, на мою дум-
ку, справжня біда.

— Наскільки відомо, в ОНМедУ реа-
лізується кілька проектів у сфері цифро-
візації. Назвіть основні й у які терміни
вони будуть реалізовані?

Діджиталізація — нова для України
дефініція. І я радий, що вперше за всі
роки незалежності про це почали гово-
рити на вищому рівні. Чинити опір
змінам — значить програти. Тому в наші
дні одне з головних завдань — іти в ногу
з часом. Не хочу образити колег, але
Одеський медуніверситет одним із перших
почав рухатись у цьому напрямку.

Створена унікальна онлайн-бібліо-
тека, про яку я вже говорив. Амбіція на
найближчі 5 років — «електронний уні-
верситет». Тобто університет, у якому
буде оцифрований увесь навчальний
контент усіх факультетів і кафедр. Оциф-
ровані робочі місця і документообіг для
викладачів: бази даних, відомості, на-
вчальні плани. Також хочемо перевести
«паперові» наукові журнали, видані на-
шим видавництвом, в електронний фор-
мат. Сьогодні це більше 500 видань. Тож
роботи попереду багато.

Закінчення на стор. 2

Валерій Запорожан назвав пріоритети ОНМедУ
в новому навчальному році: міжнародне співробітництво,

діджиталізація, соціальний захист

жди відстоювали своє право на заможну та сильну Україну.
Хто знає про служіння Батьківщині більше, ніж лікар? Зав-

жди напоготові лікувати та рятувати за будь-яких умов, пра-
цювати, не шкодуючи себе. Благородний вибір служити лю-
дям. Робити життя в країні якіснішим, здоровішим і щасливі-
шим. Для нас це найбільша винагорода.

Я мрію про країну, яка б дійсно цінувала труд лікарів і
створювала умови для їхнього всебічного розвитку та гідно-
го життя.

Україна багата талановитими людьми. Видатними вчени-
ми, лікарями, дослідниками. Вони закладали фундамент, а
наступним поколінням — будувати та модернізувати країну.
Україна належить молоді — красивій і талановитій.

 Спостерігаючи за студентами ОНМедУ, я спокійний за її
майбутнє.

Зі святом, друзі! Любіть, шануйте, служіть рідній землі.
Будьте здоровими, щасливими, амбітними й активними.

Розвитку і миру всім нам.

З повагою, голова Вченої ради ОНМедУ,
академік Валерій ЗАПОРОЖАН
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За наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни, відповідно до Умов прийому, вступна кампанія
почалася в ОНМедУ 13 серпня.

Приймальна комісія працювала в досить напру-
женому ритмі, адже заяв, які приймаються тільки в
електронному вигляді, було багато вже з першої го-
дини вступної кампанії.

— На це ми і очікували, — зазначив відпові-
дальний секретар Приймальної комісії ОНМедУ
доцент Е. С. Бурячківський. — По перше, наш уні-
верситет завжди був популярним та рейтинговим
серед інших  медичних вишів; по-друге, з початку
лютого 2020 р. було проведено значний обсяг проф-
орієнтаційної роботи.

Співробітники університету, представники сту-
дентського самоврядування, профком студентів
провели ґрунтовну профорієнтаційну роботу серед
випускників щодо вступу до ОНМедУ.

Ця робота складалася з багатьох напрямів і
проходила серед випускників загальноосвітніх
шкіл, медичних училищ, у центрах зайнятості Оде-
си та області. Були підготовлені друковані інфор-
маційні матеріали стосовно спеціальностей та умов
прийому.

Представники ОНМедУ відвідали школи Одеси,
де зустрілися з учнями випускних класів і провели
бесіди про навчання професії лікаря. Також вони
відвідали медучилиша та коледжі Одеської, Мико-
лаївської та Херсонської областей, де провели
зустрічі зі студентами випускних курсів та бесіди
стосовно вступу на скорочену форму навчання за
обраною спеціальністю.

24 січня 2020 р. в ОНМедУ пройшов традицій-
ний День відкритих дверей, під час якого майбутні
абітурієнти ознайомилися зі спеціальностями, за

ВСТУПНА КАМПАНІЯ — ГАРЯЧА ПОРА
якими здійснюється підготовка магістрів, дізнали-
ся про правила прийому, поспілкувалися з про-
відними викладачами, відвідали анатомічний та
історичний музеї.

Велике значення мала й активна промоція уні-
верситету через ЗМІ, виступи на телебаченні про-
відних вчених, матеріали в газетах та журналах
Одеси. На Фейсбуці було розміщено відеоролік про
наш університет, пости в Інстаграмі.

...Незважаючи на перевантаження електронної
бази (ЄДЕБО) в перші часи роботи, до Приймаль-
ної комісії вже 13 серпня було подано більше 560
заяв на різні спеціальності.

Серед абітурієнтів ОНМедУ, як і завжди, були
не тільки одесити. Бажаючих стати студентами
виявилось  чимало й з різних областей України та
тимчасово окупованих територій, адже на базі
університету працюють Освітні центри «Донбас-
Україна» та «Крим-Україна» відповідно до на-
казів МОН та МОЗ України.

Напружено працювали консультаційні центри
з допомоги  при поданні електронних заяв від
вступників.

Відповідно до наказу МОЗ України від 11 сер-
пня 2020 р. № 1850 «Про державне замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних кад-
рів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів
у 2020 р.», ОНМедУ було виділено 302 місця за
держзамовленням, з яких 300 місць — на спеці-
альність 222 – «Медицина» та 2 місця на спеці-
альність 221 – «Стоматологія».

В минулому році, на жаль, багато здібних абі-
турієнтів були вимушені подавати заяви в інші
медуніверситети, хоча бажали вчитися у нас. Цьо-
го року, як і раніше, в ОНМедУ є державне замов-

Початок на стор. 1

— Комунікація між викладачем і
студентом дуже важлива ще й з точки
зору мотивації до навчання. Чи не
став карантин «канікулами» для сту-
дентів?

Студенти люди автономні. По-
вірте, якщо хтось хоче влаштувати
собі «канікули» посеред навчального
року, він це зробить і без карантину.
Це питання самодисципліни і готов-
ності нести відповідальність, тому що
на сесії ніяких поблажок. Однак пере-
важна більшість студентів-медиків —
це вкрай мотивовані й організовані
люди. Не в образу іншим спеціальнос-
тям, але в медуніверситети ідуть не
для того, щоб нічого не робити. Вчи-
тися медичних професій дуже склад-
но, і це навчання триває протягом
усього життя. Я нікому не бажаю по-
трапити на прийом або тим більше
на операційний стіл до лікаря, який
вважає, що закінчив навчання в ун-
іверситеті та на курсах підвищення
кваліфікації. У нас навчаються сту-
денти, які це розуміють і які до цього
готові.

Я б хотів повернутися до початку
вашого питання про комунікацію.
Вона не переривалася. Наші викла-

дачі прогресивні, сучасні засоби
зв’язку для них не проблема. Ми
пішли далі і налагодили прямий зв’я-
зок студентів не тільки з викладача-
ми, а й з деканами своїх факультетів
за допомогою MicrosoftTeams. Ми
просимо студентів користуватися
цією можливістю і оперативно інфор-
мувати про будь-яку проблему, яка їх
турбує або потребує втручання ке-
рівництва.

Щороку серед студентів прово-
диться анонімне анкетування. Вони
оцінюють роботу кафедр, вносять свої
пропозиції. Якщо мало місце несумлі-
нне виконання службових обов’язків
з боку викладача, студенти також
мають можливість анонімно про це
повідомити. Жодне зі звернень без
уваги не залишиться, це я гарантую.

— Прокоментуйте інформацію про
майбутню реорганізацію і нібито по-
в’язані з нею звільнення співробіт-
ників

Розумієте, конструктив з Міністер-
ством охорони здоров’я та штатна
робота університету багатьох дратує.
На жаль, наші опоненти доклали чи-
мало зусиль для дестабілізації ситу-
ації. Звичайно, їм не подобається, що
нам вдалося зберегти колектив, збе-
регти студентів і сам університет.

Вони ж два роки твердили протилеж-
не, що все пропало і університет тре-
ба рятувати, що він ось-ось буде зни-
щений. Чутки — продовження цієї
атаки. Що відбувається насправді?
Ніякого розформування, ліквідації,
називайте як хочете, Університетської
клініки не буде. Це запланована ре-
організація підрозділів відповідно до
другого етапу медреформи, яку, я
хочу нагадати, наші опоненти палко
підтримували.

— Що буде з колективом?
Усі залишаться на своїх робочих

місцях і продовжать займатися улюб-
леною справою. Ось і вся «сенсація».
Економісти університету разом з мі-
ністерством вже склали штатний роз-
пис. Бюджет на 2020 і 2021 рік затвер-
джено. Ми  не  втратимо  жодного
медичного  працівника ,  жодного
викладача. Тому змушений засму-
тити авторів маніпуляції: колектив
вам не залякати, у нас стійкий іму-
нітет.

— Коли відновляться ремонтні ро-
боти?

Ми активно розвиваємося, ре-
монтні роботи ведуться в плановому
режимі. Продовжуємо курс на техніч-
не оснащення відповідно до новітніх
світових стандартів. Я завжди гово-

рив, що студенти-медики повинні
вчитися професії на обладнанні завт-
рашнього дня.

— Назвіть пріоритети на новий на-
вчальний рік

Повторюся, роботи дуже багато
— як в університеті, так і за його ме-
жами. У міжнародній діяльності це ак-
тивізація програм співробітництва.
Ми пишаємося тим, що наші студен-
ти та викладачі можуть стажуватися
в кращих університетах і клініках
світу. Зі свого боку ми також прий-
маємо шанованих гостей, які прово-
дять майстер-класи, читають лекції.
Для цього при ОНМедУ створений
інститут Почесних докторів. Необхід-
но рухатися далі, популяризувати
університет у світі, залучати інозем-
них лекторів і студентів.

Що стосується нашої внутрішньої
«кухні», то це проведення ремонтів,
посилення соціального захисту ко-
лективу університету і клінік, реалі-
зація Діджитал-проектів. Взагалі цей
рік для Одеського медуніверситету
особливий: 120 років з дня заснуван-
ня. Ми, звичайно, готуємося, але
карти відкривати поки не буду. По-
бачите самі, восени. Але в тому, що
ми зустрінемо ювілей гідно, у мене
сумнівів немає.

22 серпня 2020 року о 19.00 закінчився прийом
заяв та документів, передбачених розділом VI  Пра-
вил прийому до Одеського національного медично-
го університету у 2020 році.

Найбільшою популярністю серед вступників
традиційно користується спеціальність «Медици-
на», конкурс на місця державного замовлення з
якої 2,6 осіб на місце. Особливим попитом цього
року користується також спеціальність «Фарма-
ція». Не дивлячись на відсутність місць державно-
го замовлення з цієї спеціальності, конкурс на кон-
трактні місця становив 5,4 осіб на місце.

Приймальна комісія ОНМедУ нагадує, що
відповідно до розділу V Правил прийому до Одесь-
кого національного медичного університету у 2020
році, формування рейтингових списків вступників,
які вступають на основі результатів зовнішнього
незалежного оцінювання та вступних іспитів (у
тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до
зарахування та оприлюднення списку рекомендо-
ваних з повідомленням про отримання чи неотри-
мання ними права здобувати вищу освіту за дер-
жавним або регіональним замовленням здійсню-
ються не пізніше 12-ї години 27 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають
виконати вимоги до зарахування на місця держав-
ного або регіонального замовлення до 18.00 31 сер-
пня; зарахування вступників за державним або ре-
гіональним замовленням проводиться 05 вересня;
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 11 ве-
ресня.

Запрошуємо всіх абітурієнтів, які подали заяви
на вступ та допущені до участі у конкурсі з відпо-
відної спеціальності, виконати вимоги до зараху-
вання та поповнити велику родину студентів
Одеського національного медичного університету.

* * *

лення, отож є шанс навчатися не тільки за контрак-
том.

Пройшов і набір до інтернатури. У цьому році
вступ залишився таким, як і раніше. Важливо
відзначити, що набір проходив із суворим дотриман-
ням усіх протиепідемічних правил.

Найбільша кількість студентів, які подавали до-
кументи на факультет  післядипломної освіти, була
з Одеси, а також виявили зацікавленість випускни-
ки Запорізького державного медуніверситету, До-
нецького та Харківського національних медунівер-
ситетів.

Основні спеціальності, на які припав вибір, це
стоматологія (даний напрямок сьогодні, як і раніше,
займає лідируючу позицію), а також терапевтичні
спеціальності та дерматовенерологія.

О. ПОДОЛЬСЬКА


