
РІДНА МОВА,
РІДНЕ СЛОВО

Щороку 14 листопада відзначається Все-
світній день боротьби з діабетом. Він був уве-
дений у 1991 році Міжнародною діабетичною
федерацією та Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я у відповідь на загрозу зростан-
ня захворювання на діабет у всьому світі.

12.02.2020 року під керівництвом д. мед. н.,
професора, завкафедри сімейної медицини Ва-
лентини Іванівни Величко на базі кафедри
сімейної медицини Одеського національного ме-
дичного університету створено освітній Проект —
Школа Діабету та Надмірної маси тіла. Основна
мета Школи — надання підтримки дорослим і дітям,
які живуть з діагнозом діабет, надмірна маса тіла/
ожиріння, та їхнім рідним; інформування населен-
ня про фактори ризику розвитку та симптоми про-
яву діабету й ожиріння, популяризація здорового
способу життя. Також невід’ємною метою роботи
є підвищення професійного рівня лікарів первин-
ної ланки заради покращання виявлення та ліку-
вання діабету та надмірної маси тіла/ожиріння.

Сьогодні, у зв’язку з епідемією COVID-19 і до-
триманням протиепідемічних заходів, Школа Діа-
бету та Надмірної маси тіла тимчасово не консуль-
тує пацієнтів, але в дистанційному режимі безпе-
рервно проводить навчання лікарів первинної лан-
ки ведення й лікування пацієнтів з діабетом і над-
мірною масою тіла у дорослих і дітей.

Л. ЧАЙКІНА

У середині листопада пройшло он-лайн засідан-
ня Ради СНТ і старост наукових гуртків ОНМедУ.

Розпочалася ця зустріч зі вступного сло-
ва нашого наукового керівника д. мед. н.,
проф. О. Г. Юшковської.

Наступним доповідав голова СНТ студент
6-го курсу Богдан Зінчук.

Були розглянуті такі питання: огляд і аналіз за-
ходів, які були проведені СНТ у минулому навчаль-
ному році. Спільною працею, разом з науковими
гуртками, ми провели майстер-класи з ЕКГ та Ехо-
КГ, розробили та провели серію заходів у Школі
молодого науковця «Наука для чайників». Незважа-
ючи на карантин, регулярно в режимі он-лайн про-
ходили засідання студентських наукових гуртків.

Ми обговорили можливість участі в стипен-
діальній програмі «Завтра. UA», з якою універ-
ситет співпрацює вже 12-й рік. Кожного року
стипендіати від нашого університету проводять
зустрічі з тими студентами, які бажають долу-
читися до цієї програми, інформуючи про ос-
новні особливості реєстрації та участі.

Йшла мова і про основні питання, які необхід-
но вирішити щодо організації та проведення що-
річної конференції для студентів і молодих вчених
«Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної
медицини», яка відбудеться 22–23 квітня 2021 року.

Було затверджено план роботи Студентсько-
го наукового товариства на цей навчальний рік,
розподілено обов’язки. Плануємо продовжити
всі заходи, які проходили в минулому році, а та-
кож організувати спільні засідання гуртків на-
шого університету та налагодити співпрацю з на-
уковими спільнотами інших медичних вишів,
провести в он-лайн форматі медичний турнір,
який буде цікавий для всіх курсів.

Дякуємо за участь усім присутнім. Так,
ми  ще раз довели, що пандемія та карантин
у жодному  разі  не  можуть  вплинути  на
нашу активну роботу.

Богдан ЗІНЧУК,
 голова СНТ

ЗІБРАЛИСЯ
МОЛОДІ

НАУКОВЦІ

9 листопада в нашій країні відзна-
чався День української писемності та
мови. Уже стало доброю традицією
відзначати цей день на кафедрі сус-
пільних наук із доц. О. О. Сікорсь-
кою на чолі.

Згідно з планом, затвердженим
проректором з науково-педагогічної
роботи (питань гуманітарної освіти
та виховання) к. мед. н. доц. К. О.
Талалаєвим, викладачами кафедри з
6 по 13 листопада були проведені
різноманітні заходи зі студентами в
режимі он-лайн.

Це були і тематичні лекції, і олім-
піада з української мови, і бесіди-дис-
кусії, презентації та доповіді, напи-
сання творчих есе, читання віршів,
майстер-класи тощо. Організовані
були ці заходи  доц. О. О. Сікорсь-
кою, проф. О. В. Яковлевою, доц.
О. О. Уваровою, доц. Т. Л. Подкуп-
ко-Дячковою, доц. М. М. Кулачинсь-

ким, ст. викл. О. С.
Шаніною, викл. Н. О.
Чернятою.

У заходах взяли
участь і студенти-
іноземці.

9 листопада вже
вдвадцятеро пройшов
Всеукраїнський диктант. Цей дик-
тант, організований суспільною Те-
лерадіокомпанією України, дистан-
ційно написали і студенти-медики —
першої та другої груп 1-го курсу ме-
дичного факультету і студенти пер-
шої групи 1-го курсу стоматологічно-
го факультету (викладачі — доц.
О. О. Сікорська і ст. викл. О. С. Ша-
ніна).

Диктант показав, що студенти во-
лодіють достатніми знаннями укра-
їнського правопису.

Особливу подяку кафедра суспіль-
них наук висловлює проректору доц.

ШКОЛА ДІАБЕТУ
ТА НАДМІРНОЇ

МАСИ ТІЛА

РЕКТОРОМ ОНМедУ ОБРАНО
ВАЛЕРІЯ ЗАПОРОЖАНА
25 листопада в Одеському національному медичному університеті відбулися вибори ректора.
Голосування пройшло під наглядом спостерігачів від усіх кандидатів, представника Міністерства

охорони здоров’я та акредитованих ЗМІ.
У голосуванні взяли участь 1036 осіб: науково-педагогічний склад, представники всіх підрозділів

університету і студентської спільноти.
За Валерія Запорожана проголосували 812 (78,4 %) осіб, за Олену Якименко — 113 (10,9 %) осіб,

за Владлену Дубініну — 68 (6,6 %) осіб.
32 (3,1 %) виборці не підтримали жодного з кандидатів.
Вибори пройшли демократично та конкурентно, з дотриманням вимог законодавства України та

протиепідемічних обмежень у зв’язку з поширенням COVID-19.

К. О. Талалаєву за консультативну
допомогу і колективам Наукової
бібліотеки (директор Н. В. Гаріна) та
Центру студентської творчості (керів-
ник С. О. Бичкова) за постійну і
плідну співпрацю. На сайті ОНМедУ
було представлено відеофільм, при-
свячений Дню української писемності
та мови.

  О. О. СІКОРСЬКА,
завкафедри суспільних наук,

кандидат філологічних наук, доцент,
О. О. УВАРОВА,

доцент кафедри, кандидат
історичних наук

Шановні колеги і студенти!
В Одеському національному медичному університеті

відбулися вибори. Ми йшли до них два роки, і нарешті сьо-
годні можемо з упевненістю сказати: обрано ректора, а ра-
зом із ним — вектор розвитку нашого університету на най-
ближчі сім років.

Немає сумнівів у тому, що це буде період процвітання
й укріплення позицій Одеського медуніверситету в Україні
та світі. Останню чверть століття разом ми вели нашу alma
mater шляхом сталого розвитку і ми не звернемо вбік.

Діджиталізація, активізація наукової роботи, вдоско-
налення управління, зміцнення міжнародного співробіт-
ництва, соціальний захист працівників і студентів — на
нас чекає багато роботи, і ми обов’язково впораємося!

Дякую організаційному комітету за проведення демок-
ратичних і прозорих виборів, за жорстке дотримання всіх
протиепідемічних вимог на дільниці. Щиро дякую всім за
участь у голосуванні та підтримку.

Очолювати такий колектив для мене — велика честь і
відповідальність.

З повагою, Валерій ЗАПОРОЖАН

ВІРНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ
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Микола Леонідович Аряєв народився
у родині лікаря-хірурга, професора Леоні-
да Миколайовича Аряєва, засновника пер-
шої кафедри анестезіології та реанімації в
Україні. Закінчив середню школу № 117
м. Одеси із золотою медаллю у 1967 році.
А у 1973 році М. Л. Аряєв закінчив із
відзнакою Одеський медичний інститут
ім. М. І. Пирогова. З 1973 по 1976 роки пра-
цював науковим співробітником лабора-
торії клінічної фармакології Інституту очних
хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філа-
това. З 1976 року почав працювати в
Одеському медичному інституті ім.
М. І. Пирогова і пройшов шлях від асис-
тента до професора  педіатрії, а з 1997
року і донині очолює кафедру педіатрії
№ 1 Одеського національного медичного
університету.  Кафедра педіатрії № 1 уві-
йшла до Міжнародної асоціації педіатрич-
них кафедр світу та за дорученням МОЗ
України була багато років опорною з вик-
ладання педіатрії англійською мовою, а
також біоетики і біобезпеки.

Наукові інтереси Миколи Леонідовича
різноманітні і включають актуальні питан-
ня з педіатрії, неонатології, перинатології,
медичної генетики, ендокринології, біоети-
ки, біопсихосоціальної педіатрії. Міжнарод-
не визнання отримали роботи з профілак-
тики трансмісії ВІЛ від матері до дитини,
мультидисциплінарного ведення ВІЛ-
інфікованих матерів і народжених ними
дітей (конкурсне фінансування МОЗ Ук-
раїни, проекти UNICEF, MSF, Lien–Tacis,
USAID, AIHA). М. Л. Аряєв — автор ме-
тодів перинатального застосування анти-
Rh-D-імуноглобуліну з урахуванням об’єму
фетоматеринської трансфузії (конкурсне
фінансування МОЗ і ДКНТ України), нових
технологій профілактики та терапії внут-
рішньошлуночкових крововиливів, гіпо-
ксично-ішемічних уражень ЦНС у новона-
роджених дітей, затримки внутрішньоут-
робного розвитку плода за допомогою біо-
логічно активних і метаболічних препа-
ратів. Професор М. Л. Аряєв — заснов-
ник нового наукового напряму — педіат-
рична клінічна мембранологія. Праці з
вивчення молекулярно-біохімічних ме-
ханізмів мембранопатологічних процесів у
пульмонології дитячого віку є основопо-
ложними у педіатричній клінічній мембра-
нології та фармакології метаболічних і
мембранопротекторних препаратів.

Першорядні результати досягнуті у га-
лузі біопсихосоціальної педіатрії. У науко-
вих дослідженнях на моделі ВІЛ-інфекції
(конкурсне фінансування МОЗ України)
ідентифіковані біоетичні проблеми хроніч-
но хворих дітей. Науково обґрунтована
стратегія інтегрованого ведення дітей зі

За три минулі навчальні місяці ка-
федра внутрішньої медицини № 1 з
курсом серцево-судинної патології
провела два он-лайн засідання на
платформі Microsoft Teams.

ЗНАМЕННА ДАТА ПРОФЕСОРА

Í À Ó ÊÎ Â È É
Ã Ó Ð ÒÎ Ê  —

ДЛЯ СТУДЕНТІВ,
ІНТЕРНІВ, ЛІКАРІВ

    26 листопада 2020 року вся педіатрична та неонатологічна громада Украї-
ни вітає з 70-річним ювілеєм відомого вченого, члена-кореспондента Національ-
ної академії медичних наук України, доктора медичних наук, завідувача кафед-
ри педіатрії № 1 Одеського національного медичного університету професора
Миколу Леонідовича АРЯЄВА.

спадковими хворобами обміну речовин —
муковісцидоз, дефіцит альфа-1-антитрип-
сину, гіперамоніємія (проекти Lien–Tacis).
Розроблені концепції профілактики синд-
рому раптової смерті у дітей (проекти
ECAS, ICCPS), протидії жорстокому пово-
дженню з дитиною (проект Carint), психо-
логічної підтримки дітей у кризових станах
(проекти Відродження, IOS). Як координа-
тор українсько-американського проекту
AIHA та шести українсько-нідерландських
проектів Matra, професор М. Л. Аряєв
сприяв розробці регіональної моделі пер-
винної медико-санітарної допомоги дітям.

М. Л. Аряєв — член науково-методич-
ної підкомісії з вищої освіти МОН України,
проректор з науково-педагогічної роботи з
1997 до 2017 року, консультант багато-
профільної обласної педіатричної клініки,
регіонального центру з навчання пер-
винній реанімації новонароджених, автор
глав навчального посібника «Медицина
дитинства» (2000), посібника «Дитячі хво-
роби» (2001), монографій «Основи інфу-
зійної терапії дітей раннього віку» (1990),
«ВІЛ-інфекція і СНІД» (2004), «Діагности-
ка та лікування гемолітичної хвороби пло-
да та новонародженого» (2005), «Принци-
пи діагностики та лікування ЗВУР та
гіпотрофії» (2005), «Дитяча пульмоноло-
гія» (2005), національних підручників
«Неонатологія» (2013), «Біоетика та біо-
безпека» (2013), підручників «Перинатоло-
гія» (2000), «Неонатологія» (2003, 2006),
першого в Україні підручника «Біоетика»
українською, російською та англійською
мовами (2005, 2006, 2008), практичного
порадника «Біобезпека» (2018), «Дитяча
гінекологія» (2013), навчального посібни-
ка «Педіатрія» у трьох томах (2014, 2017),
співавтор підручника у трьох томах «Нео-
натологія» (2020), кількох монографій ан-
глійською мовою (“The perinatal risk factors
of SIDS”, 2002; “Mother and Child Health
Care”, 2006).

Загальна кількість наукових праць
М. Л. Аряєва — понад 600,  із них — 24
монографії, 36 підручників, навчальних по-
сібників, понад 50 зарубіжних публікацій у
виданнях, що цитуються та індексуються
в Scopus, Index Medicus,  Current Contents
– Life Sciences, Science Citation Index,
PubMed/Medline, Embase, RefSeek, Ham-
dard University, EBSCO A-Z, Google
Scholar, PubMed Central, DOAJ, Summon
by Proquest, ESCI, IFIS, OCLC, ProQuest/
ExLibris, TDNet, Yewno, Index Copernicus,
BASE, Cite Factor, World Cat (журнали Acta
Paediatrica, Pediatrics, Perinatology, Euro-
pean Journal of Pediatrics, Prenatal and
Neonatal Medicine, Pediatric Research,
Journal of  Pediatrics and Mother Care, Early

Human Development, Ginekologia Polska,
Medical Research Archives, Journal of
Education, Health and Sport). Автор типо-
вих навчальних програм МОЗ України з
педіатрії, біоетики та біобезпеки.

Микола Леонідович Аряєв — коорди-
натор і керівник більш ніж 20 конкурсних
вітчизняних і міжнародних дослідницьких
програм і грантів МОЗ, ДКНТ України,
Відродження, Matra, Lien–Tacis, AIHA,
IOS, UNICEF, WHO, MSF, ECAS, ICCPS
та ін. Неодноразово мав усні та стендові
презентації на міжнародних конгресах з
педіатрії та неонатології, у тому числі як
запрошений доповідач і доповідач з про-
грамною доповіддю.

Професор М. Л. Аряєв створив про-
відну школу педіатрів і неонатологів, підго-
тував 2 докторів медичних наук, 25 канди-
датів медичних наук. Очолює Одеську
асоціацію лікарів-педіатрів та неонато-
логів, член правління Української асоціації
неонатологів, член президії Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація  дослід-
ників України». Визнаний лікар-педіатр і
неонатолог, неперевершений лектор, він
усе життя працює на ниві освіти й охоро-
ни здоров’я дітей, щиро передає свої знан-
ня молодому поколінню, лікарям. Його ви-
ступи на клінічних, патолого-анатомічних
конференціях, конгресах, з’їздах — пер-
лини у разку навчання спеціалістів. Еру-

диція Миколи Леонідовича безмежна, він
не тільки глибоко розбирається у питаннях
педіатрії та неонатології, вільно володіє ан-
глійською мовою, але і легко цитує кла-
сиків літератури — поетів і прозаїків.

Вдячний учень, М. Л. Аряєв організу-
вав і підтримує проведення щорічної нау-
ково-практичної конференції «Новітні тех-
нології в педіатричній науці, практиці та
освіті», присвяченій пам’яті свого вчителя
— видатного педіатра, академіка АМН Ук-
раїни Б. Я. Резніка.

Професор М. Л. Аряєв — голова про-
фільної робочої групи з розробки розділу
14 «Неонатологія. Лікарські засоби» Дер-
жавного формуляру лікарських засобів,
науковий консультант консультативно-
експертної комісії «Неонатологія. Лікарські
засоби» Державного експертного центру
МОЗ України, член редакційних рад і ко-
легій багатьох медичних наукових жур-
налів. Тривалий час працював проректо-
ром з науково-педагогічної роботи та міжна-
родних зв’язків ОНМедУ, експертом ВАК.
Виконував обов’язки члена Центральної
виборчої комісії Верховної Ради України.

Микола Леонідович Аряєв — дійсний
член Польської медичної академії, Міжна-
родної медичної академії ім. А. Швейцера
(Польща), Ради Європейського союзу пси-
хосоматичної медицини (Швейцарія), Ака-
демії наук вищої школи України. Лауреат
рейтингової премії уряду України та Інсти-
туту Відкритого Суспільства (США) за про-
грамою «Вчені та викладачі (Соросовсь-
кий професор)», лауреат премії Міжнарод-
ного фонду ім. О. М. Косигіна (Росія). На-
городжений  Олімпійською медаллю
Гіппократа (Греція), Золотою медаллю
Польської медичної академії, медаллю
Міжнародної медичної академії ім.
А. Швейцера (Польща), медаллю ім. В. В.
Підвисоцького, орденом Агапіта Печерсь-
кого II ступеня Української Православної
Церкви, орденом Святого Пантелеймона,
трьома Почесними грамотами МОЗ Украї-
ни. Удостоєний звання «Відмінник охоро-
ни здоров’я».

Колектив Одеського національного
медичного університету, кафедри педіатрії
№ 1 ОНМедУ, Одеська асоціація лікарів-
педіатрів та неонатологів, Асоціація нео-
натологів України, колеги і вдячні учні, па-
цієнти щиро вітають Вас, Миколо Леоні-
довичу, з ювілеєм! Від усієї душі бажають
Вам міцного здоров’я, щастя, творчої на-
снаги, багато років плідної сумлінної праці
на благо медичної науки і практичної ме-
дицини, нових звершень і перемог, дос-
тойних учнів і нащадків!

Співробітники кафедри
педіатрії № 1 ОНМедУ

Перша зустріч прихильників кар-
діології пройшла 10 жовтня на тему
«Катетерна аблазія: від історії до
практики». Усі учасники засідання
мали можливість прослідити розвиток
процедури катетерної аблазії та отри-
мати уявлення про її сучасний виг-
ляд, методику виконання, показання
та протипоказання.

Традиційно на першому засіданні
було підбито підсумки роботи сту-
дентського наукового гуртка у 2019/
2020 навчальному році.

Наші студенти завжди є активни-
ми учасниками студентських науко-
вих конференцій та конкурсів, а та-
кож беруть участь у кафедральних
заходах і щомісячних турнірах.

14 листопада на честь Всесвітньо-
го дня боротьби з цукровим діабетом
пройшло розширене засідання на
тему «Сучасна парадигма лікування
цукрового діабету» для студентів,
інтернів і лікарів.

Кандидат медичних наук, доцент,
керівник студентського наукового
гуртка кафедри О. В. Потапчук роз-
повів про сучасні аспекти ведення
хворих із цукровим діабетом та як
змінилася стратегія лікування захво-
рювання  за останні кілька років.

Поділився зі слухачами своїм досві-
дом і  кандидат медичних наук, доцент
О. І. Перстньов. Він розповів про цікаві
клінічні випадки, які траплялися про-
тягом його лікарської практики.

Комбінація теоретичної частини за-
сідання та розбору клінічних випадків
дала слухачам можливість повністю за-
нуритись у таку складну ланку ендо-
кринології, як цукровий діабет.

Запрошуємо всіх студентів, ін-
тернів і лікарів приєднатися до нашо-
го наукового гуртка! Усю інформа-
цію про майбутні заходи ви можете
знайти на наших сторінках в со-
ціальних мережах Instagram (cardio-
logyonmedu) та Facebook (cardio-
logyonmedu).

З приводу будь-яких питань звер-
тайтеся за тел.: 066 232 98 78.

Надія МІТРОХІНА,
староста гуртка,

студентка 6-го курсу МФ-2


