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Наші ювіляри 

ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ — НА ВСЕ ЖИТТЯ
Одеська оториноларингологічна спільнота широко відзначила ювілейну

дату професора Сергія Михайловича ПУХЛІКА — доктора медичних наук, за-
відувача кафедри оториноларингології ОНМедУ, академіка Академії наук ви-
щої школи України.

15 вересня 2020 року відбулося засідання Вченої
ради ОНМедУ, яке пройшло у змішаному форматі,
з дотриманням усіх вимог карантинного режиму.

В. о. ректора проф. Р. С. Вастьянов привітав ко-
лектив університету з початком нового навчально-
го року та, відзвітувавши про роботу за минулий
рік, зробив короткий нарис перспектив і завдань
на рік наступний.

— Ми вступили в новий, 2020/2021 навчальний
рік, що знаменує собою 120-ту річницю життя й ак-
тивної навчальної, наукової, лікувальної та суспіль-
ної роботи нашого славетного університету, —
відзначив Руслан Сергійович. — Багатогранність,
поліфункціональність, найвищий професіоналізм,
повна самовідданість та гуманізм завжди були
притаманні співробітникам і студентам ОНМедУ,
були його візитною карткою.

Сьогодні ми робимо перший крок у тринадцяте де-
сятиліття нашого життя. Це, у першу чергу, потребує
ретельного аналізу всього досягнутого, та на його
підставі — окреслити наші головні кроки у майбутнє.

Приємно, що ми змогли у 2019/2020 навчально-
му році відновитися після втрат, завданих без-
відповідальними рішеннями і діями попереднього
керівництва МОЗу, змогли випустити студентів
шостого курсу з легітимними дипломами, успішно
реалізувати вступну кампанію 2020 року, що доз-
волило набрати розумних абітурієнтів, нинішніх
студентів, на бюджетну форму навчання.

На цей рік ми отримали бюджет, відновили
імідж університету в очах сьогоднішнього керівниц-
тва країни і міністерства. Нашим досягненням ми
вважаємо включення співробітників клінічних ка-

федр у програму Е-HEALTH, що дозволяє надава-
ти медичну допомогу населенню міста й області.

І найголовніше — зберегли в цілісності колектив
та умови для його нормального робочого режи-
му. Керівництво університету не сумнівається в
тому, що згуртований спільною ідеєю і єдиною
метою наш колектив упевнено проведе новий на-
вчальний рік, — відзначив проф. Р. С. Вастьянов.

Відповідальний секретар приймальної комісії
доцент Е. С. Бурячківський виступив із доповіддю
про підсумки роботи приймальної комісії універси-
тету з прийому першокурсників.

Одним з найважливіших питань, винесених на
засідання Вченої ради, було затвердження Поло-
жень про організацію виборів ректора ОНМедУ.
Голова оргкомітету з проведення виборів ректора
проф. Ф. І. Костєв доповів про результати першо-
го засідання та ознайомив членів Вченої ради з
низкою положень, які розробив оргкомітет.

В. о. проректора з науково-педагогічної роботи
проф. О. А. Шандра запропонував призначити
опонентів і рецензентів виконаних дисертаційних
робіт, з кандидатурами яких ознайомив, утворити
разову спеціалізовану раду, призначити голову
спеціалізованої ради.

Усі пропозиції були затверджені Вченою радою.
Проректор з науково-педагогічної роботи проф. В.

Г. Марічереда доповіла про результати перевірки ме-
тодичного забезпечення кафедр ОНМедУ згідно з на-
казом в. о. ректора проф. Р. С. Вастьянова. Були ви-
явлені деякі недоліки, які протягом двох тижнів зап-
ропоновано проаналізувати та усунути. Також ад-
міністрація університету ініціювала запис навчаль-
них відеолекцій для більш ефективної роботи в умо-
вах дистанційного режиму.

На завершення засідання виступив голова Вченої
ради академік НАМН України, професор В. М. За-
порожан. Валерій Миколайович привітав колектив
з початком нового навчального року і висловив най-
кращі побажання всім співробітникам і студентам.

(З сайту ОНМедУ)

Сергій Михайлович народився 25
серпня 1950 року в Житомирі, у родині
службовців. Усе життя міцні родинні
та дружні стосунки пов’язували Сер-
гія Михайловича з його улюбленим
старшим братом Борисом. Борис Ми-
хайлович Пухлік — доктор медичних
наук, професор, лауреат Державної
премії, Почесний президент Асоціації
алергологів України, багато років за-
відував кафедрою фтизіопульмоно-
логії та алергології Вінницького націо-
нального медичного університету.

1968 року С. М. Пухлік вступив
до Одеського медичного інституту ім.
М. І. Пирогова і з відзнакою закінчив
його у 1974 році.

Ще під час навчання дуже за-
хоплювався оториноларингологією,
брав участь у роботі СНТ кафедри, у
студентських науково-практичних
конференціях. Отож вибрав цю спеці-
альність справою свого подальшого
лікарського життя!

Саме в студентські роки Сергій
Михайлович зустрів свою долю — чу-
дову супутницю життя, дружину, од-
нокурсницю Катерину Сергіївну, яка
стала лікарем-офтальмологом НДІ
очних хвороб і тканинної терапії ім.
акад. В. П. Філатова, кандидатом ме-
дичних наук.

Після закінчення інтернатури С. М.
Пухлік був направлений на роботу до
ЦРЛ Біляївського району Одеської об-
ласті, у якій більше двох років пропра-
цював отоларингологом, після чого

був зарахований ординатором ЛОР-
відділення Одеської обласної лікарні.

Ці роки активної практичної робо-
ти сприяли становленню Сергія Ми-
хайловича як практика-отоларинго-
лога, який володіє всіма видами ур-
гентної та планової ЛОР-допомоги.
Постійна робота з тяжкими пацієнтами,
участь в ургентації, роботі санавіа-
ції та інших видах практичної діяль-
ності виховали необхідні професійні
риси хірурга-отоларинголога. І сьо-
годні до професора звертаються за кон-
сультацією та з проханнями про допо-
могу у невідкладних ситуаціях лікарі
не тільки Одеси й області, а й інших
областей.

У 1984 році С. М. Пухлік захистив
кандидатську дисертацію на тему
«Профпатологія верхніх дихальних
шляхів у працівників тепличних гос-
подарств». У 1985 році він був запро-
шений як асистент на викладацьку
роботу на кафедру оториноларинго-
логії факультету вдосконалення лі-
карів ОМІ ім. М. І. Пирогова.

У 1993–1995 роках працював ото-
ларингологом у Лівійській Джамахірії.
А повернувшись із зарубіжного відряд-
ження, продовжив свою роботу в ОМІ.
У 1996 році отримав звання доцента.
У ці роки активно працював над док-
торською дисертацією на тему «Вазомо-
торний риніт (діагностика і лікуван-
ня)», яку захистив у 2000 році.

З 2002 року і донині Сергій Ми-
хайлович завідує кафедрою оторино-

ларингології. У 2003 році йому було
присвоєно звання професора.

С. М. Пухлік працює над розроб-
кою проблеми сучасних методів діа-
гностики та лікування алергічних
захворювань верхніх дихальних шля-
хів та вуха, хірургічної ринології, за-
пальної та онкологічної ЛОР-пато-
логії, отіатрії, проблем профпатологій.
Результати цих досліджень були опуб-
ліковані у 7 монографіях, більше 400
статей, 10 патентах, багато разів ци-
тувалися в дисертаціях, книжках і
статтях у наукових виданнях.

Шість аспірантів захистили кан-
дидатські дисертації під керіництвом
проф. С. М. Пухліка, проте попереду
— нові наукові кадри, адже сім моло-
дих учених активно продовжують
наукові дослідження під керівництвом
завідувача кафедри.

У 2014 році проф. С. М. Пухлік був
удостоєний звання члена Академії наук
вищої школи України. Більше 20 років
він очолює обласне науково-практичне
товариство оториноларингологів. Крім
цього, очолює Одеську асоціацію лі-
карів-алергологів, є науковим консуль-
тантом обласного алергоцентру. Член
президії Українського наукового това-
риства лікарів-оториноларингологів,
президії Української асоціації алерго-
логів, член Європейського товариства
ринологів (ERS), Європейського това-
риства лікарів-імунологів та алерго-
логів (EACIA), член редколегій чо-
тирьох українських та одного зарубіж-
ного наукових журналів.

Талановитий лікар, чудовий педа-
гог та організатор, мудра і привітна
людина, Сергій Михайлович по праву
належить до плеяди неординарних, яс-

кравих, високоосвічених, по-справж-
ньому інтелігентних і масштабно мис-
лячих людей, якими так пишається
наша спеціальність. Багатий досвід,
глибокі знання, широка наукова еру-
диція, чудові людські якості принесли
йому заслужений авторитет і повагу.

У день ювілею співробітники ка-
федри оториноларингології ОНМедУ,
численні учні і колеги щиро вітають
Сергія Михайловича зі знаменною
датою і бажають здійснення всіх на-
укових задумів, цікавих ідей, міцно-
го здоров’я, творчого довголіття та
молодості душі!

Кафедра
оториноларингології ОНМедУ,

Одеське науково-
практичне товариство

лікарів-оториноларингологів
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Чудовий спосіб провести вільний час з
користю для молодих неврологів — це
вікторина, а ще краще, якщо вона міжнарод-
на і проходить далеко опівночі...

Так вирішили і ми, нейроентузіасти, і 17 ве-
ресня, об’єднавшись у команду, до якої увійшли
члени СНТ кафедри неврології та нейрохірургії
ОНМедУ, прийняли виклик від Американської
академії неврології в ААN Trainee Trivia о третій
годині ночі за місцевим часом. Цей онлайн-
конкурс для молодих неврологів проходив на
платформі kahoot, що вже стала традиційною
для нас під час дистанційного навчання в умо-
вах пандемії COVID-19.

Наша команда називалася “In BZ veritas”, що
означає: «У бензодіазепінах — правда».

У завданнях були представлені фото і відео
реальних пацієнтів, а також герої нейрокінема-
тографу (що ми також на кафедрі із задово-
ленням опанували навесні). Не дивлячись на
глибоку ніч, за кожні 60 секунд ми мали «гаря-
чу» дискусію та встигали розпізнати симптом,
указати на головну патогенетичну ланку тієї чи
іншої хвороби, поставити топічний і клінічний
діагноз!

Ведучі коротко доповідали про нозології з кож-
ного запитання, що дозволяло відразу ж перевіри-
ти своє клінічне мислення і закріпити нові знання.

Разом із нашим керівником СНТ Юлією Олек-
сандрівною Солодовниковою ми завжди ретель-
но обговорюємо кожну нозологію, вивчаємо про-
токоли Європейської та Американської асоціацій,
відвідуємо усі онлайн- та офлайн-вебінари,
підкріплюємо свої знання за допомогою відеоре-
сурсів. Саме тому це допомогло нам впізнати де-
які відео, які ми вже на той момент вивчили, та
успішно і швидко відповідати на запитання про
вже знайомі орфанні захворювання.

Надихнувшись здобутими знаннями після
інтерактиву, ми прагнемо пізнавати широкий
спектр неврологічних захворювань, тому вже
вранці на заняттях ми із задоволенням обмірко-
вували найскладніші випадки з Ю. О. Солодов-
никовою. Приємно дізнатися, що наша коман-
да, попри мовний і часовий бар’єр, здобула
29-те місце з 235 команд із країн Європи та
Південної Америки. Можливість для нових до-
сягнень є — у жовтні відбудеться новий AAN
Trainee Trivia, на який ми дуже чекаємо!

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
НАШОЇ КОМАНДИ

Ксенія Ярова: Радію, що була членом коман-
ди та здобула такий досвід, адже онлайн-вікто-
рина від Американської академії неврології в AAN
Trainee Trivia — це міжнародний рівень, хоч вона
була і на іноземній мові, ми все одно спромогли-
ся бути на одній сходинці з найкращими. Впевне-
на, що наступного разу ми отримаємо перемогу.

Еліза Бабіч: Дуже дякую AAN за такий чу-
довий досвід. Навіть пізня година не стала
на заваді для бажання отримати нові знан-
ня та спробувати свої сили у брейн-ринзі.
Особливо цікавим було завдання про міокі-
мію та отруєння чадним газом. А кадри з
фільму «Метелик у скафандрі» стали при-
ємним дежавю літнього нейрокінематографу.
З нетерпінням чекаю на повторення у жовтні.

Аліна Іванюк: Американська академія нев-
рології — одна з передових світових невроло-
гічних асоціацій, тож у нас не було сумніву, що
вікторина, яку вони задумали для молодих нев-
рологів, стане подією першокласної якості.

Передчуття нас не підвело — було надзви-
чайно цікаво. Прокинутися та збадьоритися о
третій ночі виявилося дуже легко: дух супер-
ництва пронизував усе, хоча на екрані не було
видно жодної з команд; нетривіальні клінічні
випадки змушували активувати всі наявні
когнітивні резерви; нарешті, неймовірно по-
вчальні та водночас прості, зрозумілі пояснен-
ня до кожного випадку приковували всю увагу
до екрану і розсіювали будь-яку втому.

Хоча ми, члени команди, знаходилися в
різних місцях, складалося тепле враження при-
сутності всіх в одному місці: ми мислили разом
— так, наче між нами не існувало ніякої від-
стані. Ми показали гарний результат і, що най-
важливіше, багато чого навчилися.

Тепер ми знайомі з форматом і атмосферою
змагання, тож наступного разу намагатимемося
показати ще кращий результат!

Ксенія ЯРОВА,
лікар-інтерн;

Анастасія КОБРИН,
студентка 6-го курсу МФ, староста гуртка
СНТ кафедри неврології та нейрохірургії

Вшановуючи видатного вітчизняного укра-
їнського вченого — заслуженого діяча науки і
техніки, заслуженого винахідника України, док-
тора медичних наук професора Олексія Анто-
новича Шандру, ще раз звернімося до того яс-
кравого і плідного шляху, який подолав цей
учений-новатор, учений-педагог, учений-вихо-
ватель, чиї заслуги неодноразово і гідно були
оцінені державою.

Наукове і громадське життя Олексія Антонови-
ча тісно пов’язане з Одеським національним медич-
ним університетом, його постійним креативним роз-
витком. Професор О. А. Шандра пройшов шлях від
лідера наукового студентського гуртка, старшого ла-
боранта, асистента, доцента кафедри до професо-
ра, заслуженого діяча науки і техніки України, дека-
на педіатричного факультету, проректора з науко-
вої роботи ОНМедУ.

Послідовність у роботі, уміння концентруватися
на головному і доводити почату справу до кінця при

нейропатофізіології. У своїй роботі О. А. Шан-
дра завжди дотримується класичних «вогне-
тривких» фактів та концепцій і ніколи не підда-
вався спокусі гонитви за деякими феєричними
ідеями і модними течіями в науці. Проте ска-
заного було б недостатньо, якби не особиста
безмежна чарівність, доброзичливість і чуй-
ність, увага до проблем оточуючих, підтримка і
розуміння Олексія Антоновича. Тому коло
дослідників-однодумців і сьогодні включає пе-
редову творчу молодь, що виказують таку ж при-
страсть до науки, як і Вчитель.

Професор О. А. Шандра — талановитий
організатор науки, фундатор нейрофізіологічної
школи, лектор, здатний захопити аудиторію жи-
вими прикладами, силою логічного розвитку
іноді складного, але необхідного для майбут-
нього медика матеріалу. Не дарма першим все-
осяжним і таким, що полюбився студентам, був і
залишається підручник з фізіології англійською
мовою, який уже витримав друге видання. А що
може бути вищим за оцінку студентами і живого
інтересу слухачів до предмету для викладача,
який виховав не одне покоління лікарів? Олексій
Антонович є автором 370 наукових праць, серед
яких 18 монографій, підручників, посібників, по-
над 50 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

О. А. Шандра — один з найвидатніших
учнів фундатора і голови міжнародного това-
риства патофізіологів академіка Георгія Ми-
колайовича Крижановського, є багаторічним
запрошеним професором Венеціанського
міжнародного університету за програмою епі-
лепсії. Під його керівництвом захищено 6
докторських і 26 кандидатських дисертацій.

Талант ученого О. А. Шандри зростав на
благодатному ґрунті Одеського медичного

Нещодавно відзначили свої ювілеї прекрасні жінки:
співробітниця служби Вченого секретаря Зінаїда Микола-
ївна Скрипак, завкафедри нормальної та патологічної
клінічної анатомії, відповідальний секретар Вченої ради
ОНМедУ професор Олена Леонідівна Аппельханс і ще дві
представниці цієї ж кафедри — професор Варвара Олек-
сандрівна Ситнікова і старший лаборант Анжела Іванів-
на Плетньова.

НЕХАЙ У ДУШІ ЗАВЖДИ ЦВІТЕ ВЕСНА!

інституту, а сьогодні — Одеського національ-
ного медичного університету розкрився повною
мірою. Слід зазначити, що йдеться про від-
даність традиціям, рідним стінам alma mater,
оскільки професора О. А. Шандру на ранньо-
му етапі його наукової творчості неодноразо-
во запрошували як дослідника до відомих за-
рубіжних наукових центрів, зокрема, до зна-
менитого нейрохірурга професора Ханса Лує-
дерса в університет Клівленда (США), а також
до нейрофізіологічної лабораторії професо-
ра Іштвана Зелені (фірма «Аста Медика»,
Франкфурт-на-Майні, Німеччина). Проте роз-
початі в Одесі дослідження, які потребували
завершення, пристрасть до розв’язання по-
ставлених наукових завдань, бачення власно-
го наукового напряму брали гору. Обов’язок і
висока відповідальність перед молодим науко-
вим колективом кафедри, перед alma mater,
послідовність у повсякденній науковій і педа-

ÄÎ ÞÂ²ËÅÞ ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ
ОЛЕКСІЯ АНТОНОВИЧА ШАНДРИ

Щирі, привітні, працьовиті, серйозні та скромні, гарні,
як перші весняні квіти, вони віддають свої знання і вміння,
свій час, досвід, енергію та сили рідному ОНМедУ.

Від усього серця вітаємо вас із важливими датами у
вашому житті! Бажаємо, щоб вони стали щасливими схо-
динками до нових успіхів, досягнень і творчого натхнен-
ня, щоб усі ваші плани, задуми та мрії збувалися. Здо-
ров’я вам і усіх гараздів!

О. Л. Аппельханс

З. М. Скрипак

В. О. Ситнікова

А. І. Плетньова

ВІКТОРИНА
О ТРЕТІЙ НОЧІ

максимальній самовіддачі — це ті якості, які дозво-
лили досягти видатних наукових результатів, успіш-
но довести чимало вітчизняних пріоритетів як в екс-
периментальній епілептології, так і в нейропатофізіо-
логії загалом. До них можна зарахувати внесок у
вчення про детермінанту та патологічну систему, при-
чому принципове авторство й інтелектуальний пріо-
ритет належить щодо застосування принципу детер-
мінанти до діяльності кори головного мозку. Створен-
ня і розвиток моделі фармакологічного кіндлінгу, а та-
кож розвиток загальних концепцій патогенезу, сис-
темний аналіз роботи мозку на прикладі цієї моделі
дозволили деталізувати ключові механізми хронічної
форми епілептизації мозку. Концепція антиепілептич-
ної системи мозку нині є провідною в застосуванні не-
інвазивних стимуляційних впливів мозку з метою об-
меження і пригнічення проявів найбільш тяжких, ре-
зистентних до дії фармакотерапії форм епілепсії.
Вперше встановлена роль деяких нейропептидів як
посередників протисудомної дії антиепілептичної си-
стеми. Сьогодні коло наукових інтересів ученого знач-
но розширене, включає нейрофармакологічний
аналіз роботи мозку, націлений на створення нових,
нетрадиційних і багатообіцяючих методів лікування
тяжких нейропатологічних синдромів.

Значним розділом роботи, з яким також пов’я-
зані найважливіші досягнення творчого наукового
шляху професора О. А. Шандри, є розвиток прин-
ципів біоетики, докорінна переробка лабораторних
практикумів з курсу фізіології, що дозволило ефек-
тивно інтегрувати принципи викладання дисципліни
в єдиний міжнародний медичний освітній простір.

Поза сумнівом, що такі якості, як уміння перед-
бачати перебіг наукових подій, об’єктивно і своєчас-
но визначати можливості наукового пошуку, відпові-
дально і критично оцінювати отримані результати,
дозволяють бути на передових рубежах сучасної

гогічній роботі не дозволили прийняти по-
спішне, якщо не сказати модне на той час,
рішення.

І сьогодні значною мірою теоретична меди-
цина в Україні представлена роботами профе-
сора О. А. Шандри та його школи. Роботи остан-
нього часу знаходять віддзеркалення в автори-
тетних публікаціях як самого ювіляра, так і його
учнів, які нині знаходяться на передньому краї
нейропатофізіології, продовжуючи і розвиваючи
ідеї вчителя у відомих лабораторіях США і Італії,
а також країн пострадянського простору. Наукові
праці Олексія Антоновича, а саме його книги, мо-
нографії, видаються за кордоном, він є членом
редакційних колегій авторитетних вітчизняних і
зарубіжних наукових журналів.

Постійна робота, високі вимоги до себе зна-
ходяться в сакральному єднанні з гаслами — за-
повітом фундаторів Одеського національного ме-
дичного університету, що вінчає фронтон голов-
ного корпусу: “Naturae et Veritati” і “Labori et Litteris”
— «Природа і правда — правда в природі» і «Пра-
ця і освіта — свобода в освіті». Своєю працею і
відповідальністю професор О. А. Шандра підтвер-
джує відданість цим великим настановам.

Бажаємо, щоб черговий ювілей відкрив
нові можливості подальшої наукової твор-
чості, розвитку і втілення в життя наукових
планів, сподівань і надій.

З пошаною,
від адміністрації ОНМедУ

проф. Р. С. Вастьянов,
заслужений діяч науки і техніки України,

проф. Л. С. Годлевський,
заслужений лікар України,

проф. А. В. Паненко,
колеги, учні

Наші ювіляри 


